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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Συμπληρωμένο με νεότερα νομοθετικά κείμενα, το παρόν 

έντυπο έχει ως στόχο την παρουσίαση του νομικού      

πλαισίου που ισχύει στην  Ελλάδα σχετικά με τις               

εφευρέσεις,  τα   βιομηχανικά  σχέδια  και   τη     μεταφορά     

τεχνολογίας. 

 

Το έντυπο περιέχει τα πλήρη κείμενα των σπουδαιότερων 

νόμων ή διαταγμάτων και πλήθος άλλων νομοθετικών  

ρυθμίσεων. 

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) ελπίζει ότι η 

έκδοση αυτή θα συμβάλει στην διάδοση των γνώσεων που 

είναι αναγκαίες για την προστασία όλων όσων                 

ενδιαφέρονται για τη βιομηχανική   ιδιοκτησία. 
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ΝΟΜΟΣ 4325/1963  

 

“Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της Χώρας  

και τροποποιήσεως του Ν. 2527/1920 "περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας"” 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βου-
λής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν: 

 

Άρθρον 1 

1. Πάσα εφεύρεσις και ανακάλυψις, γε-
νομένη είτε εν τη ημεδαπή είτε εν τη αλ-
λοδαπή, υπό Ελληνος την υπηκοότητα 
και αφορώσα την εθνικήν άμυναν της 
Χώρας ή συμμάχου Χώρας ή ομάδος 
συμμάχων Χωρών, της οποίας μέλος 
είναι και η Ελλάς, απαγορεύεται, και 
προ του χαρακτηρισμού της, ως απορ-
ρήτου, κατά τα άρθρα 2 και 3 του παρό-
ντος, να μεταβιβασθή ή καθ' οιονδήποτε 
τρόπον ανακοινωθή προς οιοδήποτε 
κράτος, προς αλλοδαπόν ή ημεδαπόν 
νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον. Ομοίως 
απαγορεύεται η μεταβίβασις ή ανακοί-
νωσις, πάσις τεχνικής πληροφορίας, 
δυναμένης να έχη σχέσιν προς τοιαύτας 
εφερεύσεις ή ανακαλύψεις. 

 

 

2. Κατ' εξαίρεσιν, η ως άνω απαγόρευ-
σις, δεν ισχύει εφ' όσον υφίσταται ειδική 
συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και ενδιαφε-
ρομένων Χωρών, επ' αμοιβαιότητι. Εν 
τη περιπτώσει ταύτη τα της διαδικασίας 
ανταλλαγής και διασφαλίσεως της μυ-
στικότητος των εκατέρωθεν ανακοινου-
μένων εφευρέσεων, ανακαλύψεων και 
τεχνικών πληροφοριών, διέπονται υπό 
των εν τη συμφωνία ταύτη οριζομένων. 
 

3. Πάσα συμφωνία εκ των εν τη προη-
γουμένη παραγράφω 2 αναφερομένων, 
συνομολογηθείσα ή συνομολογουμένη 
μεταξύ Ελλάδος και ετέρων κρατών του 
Ν.Α.Τ.Ο. ως και αι σχετικαί διαδικασίαι 
τούτων, κυρούνται διά Β. Διαταγμάτων 
εκδιδομένων υπό των Υπουργών Εξω-

τερικών, Εθν. Αμύνης και Εμπορίου. Δι' 
ομοίων Β. Διαταγμάτων κυρούνται αι 
μεταξύ αυτών συμφωνίαι, περί συνερ-
γασίας εις προγράμματα αμοιβαίας εξε-
λίξεως όπλων. Πάσα διαβαθμισμένη 
συμφωνία ή διαδικασία εκ των ως άνω 
κυρούται, δι' αποφάσεως εκδιδομένης 
υπό των ιδίων ως άνω Υπουργών, και 
δεν δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 
Άρθρον 2 

 
1. Απασαι αι δηλώσεις προς απονομήν 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας (δηλώσεις 
ευρεσιτεχνίας), εφ' εξής, θα κατατίθενται 
εις το διά του παρόντος ιδρυόμενον, 
παρά τω Υπουργείω Εμπορίου (Τμήμα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ειδικόν γρα-
φείον απορρήτων εφευρέσεων. 

 
2. Τα υπό του άρθρου 21 του 
Ν.2527/1920 "περί διπλωμάτων ευρεσι-
τεχνίας" μνημονευόμενα έγγραφα, δέον 
να κατατίθενται αυτοπροσώπως υπό 
του εφευρέτου ή υπό του ειδικού πληρε-
ξουσίου αυτού. 

 
3. Το ειδικόν γραφείον απορρήτων ε-
φευρέσεων θα λειτουργή δια των αυτών 
υπαλλήλων του τμήματος βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας ως και άλλων τοποθετουμέ-
νων εις αυτό εκ των λοιπών υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εμπορίου, κατά τα ειδι-
κώτερον ορισθησόμενα δι' αποφάσεως 
του άρθρου 14 του παρόντος. 

 
Άρθρον 3 

 
1. Εντός πέντε ημερών, αρχομένων από 
της επομένης της κατά το άρθρον 2 κα-
ταθέσεως των δηλώσεων ευρεσιτεχνίας, 
επιτροπή, εκ τριών ειδικευμένων αξιω-
ματικών του Υπουργείου Εθν. Αμύνης, 
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οριζομένη και αντικαθισταμένη, εκάστο-
τε, δι' αποφάσεων του Υπουργού του 
αυτού Υπουργείου, τελούσα υπό την 
προεδρίαν του κατά βαθμόν ανωτέρου ή 
αρχαιοτέρου εν ισοβαθμία προβαίνει εις 
τον έλεγχον των δηλώσεων τούτων. Και 
τας μεν μη εμπιπτούσας εις τας διατά-
ξεις του άρθρου 1 του παρόντος παρα-
πέμπει, δια πράξεώς, της, εις την αρμο-
δίαν υπηρεσίαν προς περαιτέρω ενέρ-
γειαν, τας δε εμπιπτούσας χαρακτηρίζει, 
δι' ομοίας πράξεως, "ως προσωρινώς 
απορρήτους". 

 
2. Η ως άνω πενθήμερος προθεσμία, 
επί εξαιρετικώς δυσκόλων περιπτώσε-
ων, δύναται να παραταθή επί εικοσιπέ-
ντε το πολύ εισέτι ημέρας, διά πράξεως 
της επιτροπής, γνωστοποιουμένης εις 
το ειδικόν γραφείον απορρήτων εφευ-
ρέσεων. Παρερχομένων απράκτων των 
ανωτέρω προθεσμιών, ακολουθείται η 
συνήθης διαδικασία απονομής διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας. 

 
3. Η αυτή διαδικασία, των παραγράφων 
1 και 2, τηρείται και δια τας κατατιθεμέ-
νας μυστικάς εφευρέσεις, συμφώνως τω 
άρθρω 30 του Ν. 2527/1920 και τω άρ-
θρω 10 του εκτελεστικού αυτού Β. Δια-
τάγματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη η 
σφράγισις του φακέλλου χωρεί μετά την 
πράξιν της επιτροπής, την χαρακτηρί-
ζουσαν την εφεύρεσιν ως μη απόρρητον 
και την παραπομπήν, προς την αρμό-
διαν υπηρεσίαν, του φακέλλου τούτου, 
προς περαιτέρω ενέργειαν. 

 
Άρθρον 4 

 
1. Εις περίπτωσιν χαρακτηρισμού δη-
λώσεως ευρεσιτεχνίας, ως προσωρινώς 
απορρήτου, κατά το άρθρον 3, ο φάκελ-
λος αυτής σφραγίζεται και εντός πέντε 
ημερών αρχομένων από της επομένης 
της ημερομηνίας της πράξεως περί 
προσωρινού απορρήτου, διαβιβάζεται 
εις την αρμόδιαν υπηρεσίαν του Υπουρ-
γείου Εθν. Αμύνης προς οριστικήν επι-

βολήν ή άρσιν του χαρακτηρισμού τού-
του. 

2.Ο Υπουργός Εθν. Αμύνης, μετά γνώ-
μην της ως άνω υπηρεσίας οφείλει εντός 
τριών μηνών, αρχομένων από της επο-
μένης της λήξεως των πέντε ημερών της 
παραγράφου 1, ν' αποφανθή, αμετακλή-
τως και οριστικώς, περί της τύχης της 
δηλώσεώς ταύτης. 

 

3. Και εάν μέν κρίνη την δήλωσιν, ως 
εμπίπτουσαν εις τας διατάξεις του άρ-
θρου 1, χαρακτηρίζει αυτήν, δι' αποφά-
σεώς του, ως "οριστικώς απόρρητον" 
γνωστοποιεί την απόφασίν του ταύτην 
προς τον εφευρέτην ή τον ειδικόν πλη-
ρεξούσιόν του, μεριμνά, παρά τω Υ-
πουργείω Εμπορίου, διά την έκδοσιν 
του οικείου διπλώματος, επ' ονόματι του 
εφευρέτου και διατάσσει την σφράγισιν 
και ασφαλή φύλαξιν του φακέλλου. 

 

4. Εάν δε κρίνη, αντιθέτως, ή παρέλθη 
άπρακτον το άνω τρίμηνον το προσωρι-
νόν απόρρητον αίρεται αυτιδικαίως και ο 
φάκελλος επιστρέφεται εις το Υπουργεί-
ον Εμπορίου προς περαιτέρω ενέρ-
γειαν. 

 
Άρθρον 5 

 
1. Αι χαρακτηριζόμεναι ως απόρρητοι 
δηλώσεις ευρεσιτεχνίας και τα επ' αυτών 
εκδιδόμενα διπλώματα καταχωρούνται 
εις ειδικά απόρρητα βιβλία καταθέσεων 
και σημειώσεων λαμβάνουσι δε ως αύ-
ξοντα αριθμόν τον αντίστοιχον των κοι-
νών βιβλίων καταθέσεων και σημειώ-
σεων, αι οικείαι σελίδες των οποίων πα-
ραμένουσι λευκαί, σημειουμένης, παρα-
πλεύρως του αύξοντος αριθμού αυτών, 
της ενδείξεως Α, ήτοι, απόρρητον μετά 
του αριθμού του τόμου και της σελίδος 
του ειδικού απορρήτου βιβλίου εις ο κα-
τεχωρήθησαν. Εις το δελτίον Βιομηχανι-
κής Ιδιοκτησίας της Εφημερίδος της Κυ-
βερνήσεως δημοσιεύεται μόνον ο αριθ-
μός του διπλώματος μετά της ενδείξεως 
"απόρρητον". 
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2. Η παρακολούθησις των χαρακτηρι-
σθεισών ως απορρήτων δηλώσεων ευ-
ρεσιτεχνίας δύναται να γίνεται αυτοπρο-
σώπως υπό του εφευρέτου ή υπό ειδι-
κού δικηγόρου, ούτινος όμως το πληρε-
ξούσιον δέον να έχη εγκριθή υπό του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης κατά τα εν 
άρθρω 14 του παρόντος ειδικώτερα ορι-
ζόμενα. 

 
Άρθρον 6 

 
Τηρουμένων και των διατάξεων του άρ-
θρου 1, από της επιβολής του προσω-
ρινού ή οριστικού απορρήτου, επί δη-
λώσεως ευρεσιτεχνίας, απαγορεύεται εις 
τον εφευρέτην και πάντα τρίτον, η καθ' 
οιονδήποτε τρόπον ανακοίνωσις ή δη-
μοσίευσις της δηλώσεως ταύτης και του 
περιεχομένου αυτής, επί ταις ποιναίς 
του άρθρου 8 του παρόντος. 

 
Άρθρον 7 

 

Συντρεχουσών των προϋποθέσεων του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος, 
ο εφευρέτης μιας απορρήτου δηλώσε-
ως, ευρεσιτεχνίας δύναται να καταθέση 
αυτήν και εις την αλλοδαπήν προς έκ-
δοσιν διπλώματος ευρεσιτεχνίας εις τας 
χώρας ταύτας, κατόπιν όμως εγγράφου 
ειδικής αδείας του Υπουργού Εθν. Αμύ-
νης. 

 
Άρθρον 8 

 
1. Ο εν γνώσει και κατά παράβασιν του 
παρόντος μεταβιβάζων ή ανακοινών 
εφεύρεσιν ή ανακάλυψιν ή τεχνικάς 
πληροφορίας, υπό την έννοιαν του άρ-
θρου 1 του παρόντος, έστω και αν δεν 
έχη χαρακτηρισθή αύτη εισέτι ως "προ-
σωρινώς απόρρητος" ή οριστικώς α-
πόρρητος" τιμωρείται δια καθείρξεως 
μέχρι δέκα ετών, εν καιρώ δε πολέμου 
δι' ισοβίου καθείρξεως ή διά θανάτου. 
Με την αυτήν ποινήν τιμωρείται και ο εν 
γνώσει αποκτών παρανόμως, την ανω-
τέρω εφεύρεσιν ή ανακάλυψιν ή τεχνι-
κάς πληροφορίας. Επίσης με την αυτήν 

ποινήν τιμωρείται και ο υπάλληλος όστις 
εν γνώσει αποκαλύπτει στοιχεία της ως 
άνω εφευρέσεως η ανακαλύψεως ή των 
τεχνικών πληροφοριών ων έλαβε γνώ-
σιν ως εκ της υπηρεσίας αυτού. Ο εξα-
μελείας γινόμενος ένοχος των ανωτέρω 
παραβάσεων, τιμωρείται δια φυλακίσε-
ως. 

 
2. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου ισχύ-
ουν και δια τας εκ της αλλοδαπής προ-
ερχόμενας απορρήτους εφευρέσεως 
ανακαλύψεις και τεχνικάς πληροφορίας. 

 
Άρθρον 9 

 
1. Τας απορρήτους δηλώσεις ευρεσιτε-
χνίας ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, επί 
ευλόγω αποζημιώσει του εφευρέτου ή 
των κληρονόμων αυτού, δύναται και 
προ του καθορισμού της αποζημιώσεως 
ταύτης, κατά τα κατωτέρω, να χρησιμο-
ποιήση διά κρατικών υπηρεσιών ή επι-
χειρήσεων, οριζομένων υπό τούτου. 

 
2. Η εύλογος αποζημίωσις δυναμένη να 
ορισθή καθ' οιονδήποτε τρόπον (εις κε-
φάλαιον εφ' άπαξ, κατά τεμάχιον παρα-
χθησομένου είδους ή εις ποσοστά επί 
της αξίας αυτού κλπ.) καθορίζεται διά 
συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εθνι-
κής Αμύνης και των δικαιούχων της α-
ποζημιώσεως ταύτης. 

 
3. Μη επιτευχθείσης τοιαύτης συμφωνί-
ας εντός έξ μηνών από της καταθέσεως 
της δηλώσεως ευρεσιτεχνίας, καθορίζε-
ται αύτη δι' αποφάσεως επιτροπής απο-
τελουμένης εξ ενός εφέτου, ως Προέ-
δρου, ενός ειδικευμένου ανωτέρου α-
ξιωματικού του Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης, ενός ανωτέρου υπαλλήλου του 
τμήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας του 
Υπουργείου Εμπορίου και ενός μέλους 
του τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλα-
δος, οριζομένων μετά των αναπληρω-
τών των, υπό των προϊσταμένων των 
Υπουργών, του δε μέλους του τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος υπό του Προέ-
δρου αυτού. 
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4. Η ανωτέρω απόφασις κοινοποιείται 
προς τον εφευρέτην ή τον ειδικόν πλη-
ρεξούσιον αυτού και τον Υπουργόν Ε-
θνικής Αμύνης εντός μηνός δε από της 
τοιαύτης, εις έκαστον, κοινοποιήσεως, 
επιτρέπεται έφεσις, κατ' αυτής υπό των 
προς ους η κοινοποίησης. 

 
5. Η έφεσις εκδικάζεται υπό επιτροπής 
αποτελουμένης εξ ενός αεροπαγίτου, 
ως προέδρου, ενός ανωτάτου ειδικευμέ-
νου αξιωματικού, ενός ανωτάτου υπαλ-
λήλου του Υπουργείου Εμπορίου και 
ενός μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου της Ελλάδος, οριζομένων, μετά των 
αναπληρωτών των, υπό των Προϊστα-
μένων των Υπουργών, του δε μέλους 
του Τ.Ε.Ε. υπό του προέδρου αυτού. 

 
6. Χρέη γραμματέως των άνω επιτρο-
πών εκτελούσι αξιωματικοί οριζόμενοι 
υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Αι 
αποφάσεις των επιτροπών τούτων λαμ-
βάνονται κατά πλειοψηφίαν, υπερι-
σχυούσης, εν ισοψηφία της ψήφου του 
Προέδρου αι δε της δευτεροβαθμίου 
επιτροπής είναι ανέκλητοι μη υποκείμε-
ναι εις ουδέν ένδικον μέσον ουδέ εις 
αίτησιν ακυρώσεως ενώπιον του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας. 

 
7. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου ισχύ-
ουν και δια τας εκ της αλλοδαπής προ-
ερχομένας απορρήτους εφευρέσεις. 

 
Άρθρον 10 

 
1. Οταν μία δήλωσιν ευρεσιτεχνίας χα-
ρακτηρισθή ως "οριστικώς απόρρητος" 
και παραμείνη αχρησιμοποίητος πλέον 
του έτους αρχομένου από της επομένης 
της καταθέσεώς της, εις το Υπουργείον 
Εμπορίου, καταβάλλεται εις τον εφευρέ-
την, κατόπιν αιτήσεως αυτού, εύλογος 
αποζημίωσις καθοριζομένη κατά εν άρ-
θρω 9 του παρόντος οριζόμενα. 

 
2. Εάν η χρησιμοποίησις της δηλώσεως 
ευρεσιτεχνίας λάβη χώραν προ της πα-
ρελεύσεως ενός έτους αρχομένου από 

της επομένης της καταθέσεως της δη-
λώσεως εις το Υπουργείο Εμπορίου, 
τότε ο εφευρέτης δεν δικαιούται αποζη-
μιώσεως δια τον χρόνον καθ' όν παρέ-
μεινεν αύτη αχρησιμοποίητος. 

 
3. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου δεν 
ισχύουν δια τας εκ της αλλοδαπής προ-
ερχομένας απορρήτους εφευρέσεις. 

 
Αρθρον 11 

 
Εξαιρέσει της αποζημιώσεως της προ-
βλεπομένης υπό των άρθρων 9 και 10, 
ο εφευρέτης ουδεμίας ετέρας τοιαύτης 
δικαιούται εκ της επιβολής του προσω-
ρινού ή οριστικού απορρήτου επί της 
δηλώσεώς του. 

 
Άρθρον 12 

 
1. Εάν μία δήλωσις ευρεσιτεχνίας χαρα-
κτηρισθείσα ως απόρρητος, παύση να 
παρέχη ενδιαφέρον διά την άμυναν, ο 
Υπουργός Εθν. Αμύνης, μετά γνώμην 
της αρμοδίας υπηρεσίας αίρει, δι' απο-
φάσεώς του, το απόρρητον, διατάσσει 
την κοινοποίησιν ταύτης εις τον εφευρέ-
την ή τον ειδικόν πληρεξούσιον αυτού 
και επιστρέφει τον φάκελλον εις το Υ-
πουργείον Εμπορίου προς περαιτέρω 
ενέργειαν. 

 
2. Δηλώσεις ευρεσιτεχνίας και τεχνικαί 
πληροφορίαι προερχόμεναι εκ της αλ-
λοδαπής, παραμένουσιν απόρρητοι μέ-
χρις άρσεως του απορρήτου υπό της 
Κυβερνήσεως της Χώρας προελεύσεως, 
εφαρμοζομένων των διατάξεων των κα-
θοριζομένων διά των ειδικών συμφω-
νιών και διαδικασιών και τηρουμένων 
των κανονισμών ασφαλείας της δεχομέ-
νης χώρας. 

 
Άρθρον 13 

 
1. Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν Εθν. 
Αμύνης όπως, διά συμβάσεως αναθέτη 
εις ειδικούς επιστήμονας, ή μη, την έ-
ρευναν επί θεμάτων Εθν. Αμύνης. Αι 
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εφευρέσεις αι πραγματοποιούμεναι εις 
εκτέλεσιν των συμβάσεων τούτων ανή-
κουσιν εις το Ελληνικόν Δημόσιον. 

 
2. Η αμοιβή των ειδικών τούτων επιστη-
μόνων δύναται να συμφωνηθή καθ' 
οιονδήποτε τρόπον διά καταβολής εις 
αυτούς είτε μηνιαίων αποδοχών, είτε 
ποσού τινός εφ' άπαξ είτε κατά τεμάχιον 
παραχθησομένου είδους είτε εις ποσο-
στά επί της αξίας αυτού ή άλλως πως 
κατά την κρίσιν του Υπουργού. 

 
Άρθρον 14 

 

1. Τα της οργανώσεως των οικείων υ-
πηρεσιών των ασχολουμένων με την 
εφαρμογήν του παρόντος, τα της διαδι-
κασίας εγκρίσεως των πληρεξουσίων 
δικηγόρων επί απορρήτων εφευρέσεων, 
τα της τοποθετήσεως των αρμοδίων 
υπαλλήλων εντός του αριθμού των υφι-
σταμένων οργανικών θέσεων, οίτινες θα 
χειρίζωνται τας απορρήτους δηλώσεις 
και συναφή έγγραφα, τα της διασφαλί-
σεως των εγγράφων τούτων ως και πά-
σα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα την 
εκτέλεσιν του παρόντος, θέλουσι ρυθμι-
σθή δι' αποφάσεων των αρμοδίων Υ-
πουργών δημοσιευμένων διά της Εφη-
μερίδος της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει 

των αναφερομένων εις θέματα απορρή-
του φύσεως. 

 
Άρθρον 15 

 
Απαντα τα εις εκτέλεσιν του παρόντος 
εκδιδόμενα έγγραφα είναι απόρρητα, εφ' 
όσον περιέχουν στοιχεία μη ανακοινώ-
σημα των απορρήτων εφευρέσεων, α-
νακαλύψεων και τεχνικών πληροφοριών 
περί ων το παρόν. 

 
Άρθρον 16 

 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 
δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως, καταργουμένων του 
Α.Ν. 2441/1940, "περί εφευρέσεων α-
φορωσών την εθνικήν άμυναν της Χώ-
ρας" και του Ν.Δ. 431/1947 "περί συ-
μπληρώσεως του Α.Ν. 2441/1940 "περί 
εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν 
άμυναν της Χώρας". 

 
Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της 
Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρω-
θείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως 
νόμος του Κράτους. 
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ΝΟΜΟΣ 1733/1987 

 

"Σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας, τις εφευρέσεις  
και την τεχνολογική καινοτομία" 

 

 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (OBI) 

 

Άρθρο 1 

Σύσταση - Σκοπός 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου [1] με την επωνυμία "Οργανι-
σμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας" (OBI), 
που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύε-
ται από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης [2]. 

Ο ΟΒΙ είναι αυτοχρηματοδοτούμενος 
τεχνολογικός φορέας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 45 του άρθρου 2 του 
ν. 4310/2014 (Α` 258) και εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4512/2018 (Α` 5).» [3] 

 

2. Σκοπός του OBI είναι η συμβολή στην 
τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη 
της χώρας με την άσκηση των εξής αρ-
μοδιοτήτων: 

 

α. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνί-
ας, διπλωμάτων τροποποίησης και 
πιστοποιητικών υποδείγματος χρησι-
μότητας, καθώς και γνωμοδότηση κα 

    τά το άρθρο 13, για τις μη συμβατικές 
άδειες εκμετάλλευσης. 

β. Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς 
τεχνολογίας. 

γ. Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς 
άλλων χωρών, με διεθνείς οργανι-
σμούς, με ερευνητικούς και τεχνολογι-

 
1 Με το ΠΔ 232/14.07.1992 ο OBI εξήλθε από το δη-

μόσιο τομέα 
2 Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 123 
παρ.1 Ν.4512/2018,ΦΕΚ Α 5/17.1.2018 
3 Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1,όπως αυτή είχε αντικα-

τασταθεί  με το άρθρο 123 παρ.1 Ν.4512/2018,ΦΕΚ 

Α 5/17.1.2018, προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1  

Ν.4605/2019 ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 

κούς φορείς της χώρας καθώς και 
σύνδεσή του με οργανισμούς και τρά-
πεζες πληροφοριών. 

δ.  Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρ-
μογής των διεθνών συνθηκών σε θέ-
ματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
μεταφοράς τεχνολογίας. 

ε. Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διε-
θνείς οργανισμούς με απόφαση των 
κατά περίπτωση αρμόδιων υπουρ-
γών. 

στ. Παροχή συμβουλών και πληροφο-
ριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και 
τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του νόμου αυτού για τα 
απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία. 

ζ. Παρακολούθηση και απογραφή της 
χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών 
και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

η. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβά-
σεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά 
κατηγορίες χρήσης, λαμβανομένων υ-
πόψη και των διεθνώς ισχυόντων κρι-
τηρίων. 

 

Άρθρο 2 

Διοικητικό Συμβούλιο  

Σύνθεση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες 

 

1. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτη-
σίας (OBI) διοικείται από επταμελές 
(7μελές) διοικητικό συμβούλιο που απο-
τελείται από τους εξής [3]: 

 

α. Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 

 
3 Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 τίθεται όπως α 
ντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 
2516/1997 (Α 159) 
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β.  Έναν νομικό ειδικευμένο σε θέματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έναν ερευ-
νητή από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ί-
δρυμα ή ερευνητικό κέντρο με γνώ-
σεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχα-
νικής ιδιοκτησίας και ένα στέλεχος της 
βιομηχανίας με εμπειρία και γνώσεις 
σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουρ-
γό Ανάπτυξης. 

γ. Έναν τεχνικό επιστήμονα με γνώσεις 
και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, που προτείνεται από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
(ΤΕΕ). 

δ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, 
ο οποίος εκλέγεται και ανακαλείται α-
πό το σύνολο των εργαζομένων στον 
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(OBI). Αν δεν εκλεγεί, το διοικητικό 
συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και 
χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώ-
που αυτού. 

 

2. [1] 

 

3. Το διοικητικό συμβούλιο του OBI και ο 
γενικός διευθυντής του διορίζονται με α-
πόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ε-
νέργειας και Τεχνολογίας για τετραετή 
θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο 
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοι-
κητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκεί 
και χρέη γενικού διευθυντή του OBI. Η 
θητεία των μελών του διοικητικού συμ-
βουλίου και του γενικού διευθυντή του 
OBI μπορεί να ανανεώνεται.[2] 

 

4. Χρέη γραμματέα του διοικητικού συμ-
βουλίου ασκεί υπάλληλος του OBI που 
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με 
απόφαση του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου. 

 
1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 καταργήθηκε α-
πό το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Ν. 2516/1997 

(Α 159) 
2 Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 τίθεται όπως α-
ντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 παράγραφος α 
του Ν.1739/1987, ΦΕΚ Α 201 

 

5. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του 
προέδρου και γενικού διευθυντή του 
OBI, του αντιπροέδρου, των μελών και 
του γραμματέα του διοικητικού συμβου-
λίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Οικονομικών. Ο αριθ-
μός των κατά μήνα συνεδριάσεων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις. 

6. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει 
ύστερα από πρόσκληση του προέδρου 
του, τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτα-
κτα εάν ζητηθεί από τον πρόεδρο ή την 
πλειοψηφία των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση 
ο πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέσα 
σε πέντε ημέρες από την έγγραφη γνω-
στοποίηση του αιτήματος της πλειοψη-
φίας. Στη γνωστοποίηση αναγράφονται 
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

7. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε 
απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 
τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφά-
σεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβά-
νονται με απόλυτη πλειοψηφία των πα-
ρόντων μελών του και σε περίπτωση ι-
σοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προ-
έδρου. 

 

8. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο γενικός διευ-
θυντής του OBI ή, εάν ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου ασκεί και χρέη 
γενικού διευθυντή, ο αναπληρωτής γενι-
κός διευθυντής και, κατά περίπτωση, οι 
διευθυντές του OBI, και μέλη του διοικη-
τικού συμβουλίου οι οποίοι ασκούν και 
ειδικά καθήκοντα. [3] 

 

9. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβου-
λίου υπογράφονται από τον πρόεδρο, 
τα μέλη και το γραμματέα. 

 

10. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει 
για κάθε θέμα, σχετικό με την άσκηση 

 
3 Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 τίθεται όπως αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 18 παράγραφος α του 
Ν.1739/1987, ΦΕΚ Α 201 
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των αρμοδιοτήτων, τη διοίκηση και το 
προσωπικό του OBI. 

 

Ειδικότερα: 

α. Καταρτίζει τον κανονισμό οργανωτι-
κής διάρθρωσης του OBI, τον κανονι-
σμό κατάστασης του προσωπικού 
του OBI, τον οικονομικό κανονισμό 
του OBI και τον κανονισμό λειτουργί-
ας του διοικητικού συμβουλίου του 
OBI και τους υποβάλλει για έγκριση 
στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέρ-
γειας και Τεχνολογίας. [1] 

β. Λαμβάνει αποφάσεις για τα μέτρα εκ-
πλήρωσης των σκοπών του και εκπο-
νεί τα μακροπρόθεσμα και βραχυ-
πρόθεσμα προγράμματα δράσης του, 
τα οποία υποβάλλει για έγκριση στον 
Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας.  

γ. Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολο-
γισμό και τις αναγκαίες τροποποιή-
σεις του και τον υποβάλλει για έγκρι-
ση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέρ-
γειας και Τεχνολογίας. 

δ.  Αποφασίζει για την πρόσληψη του 
προσωπικού, το ύψος των αποδοχών 
και αποζημιώσεών του, συμπεριλαμ-
βανομένου και των αποδοχών του γε-
νικού διευθυντή και για κάθε θέμα 
που αφορά την υπηρεσιακή του κατά-
σταση. 

ε. Συνιστά περιφερειακές υπηρεσίες και 
παραρτήματα στο εσωτερικό και το ε-
ξωτερικό. 

στ.Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και 
απολογισμό του OBI, εφαρμοζομέ-
νων αναλογικά των σχετικών διατάξε-
ων για τις ανώνυμες εταιρίες. 

ζ.  Καθορίζει το ύψος των τελών και εσό-
δων του OBI από την παροχή υπηρε-
σιών. 

η. Αναθέτει σε οργανισμούς και άλλα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελέτες, έ-
ρευνες και εργασίες οι οποίες έχουν 
σχέση με την εκπλήρωση των στό-

 
1 Βλέπε σχετικά την Υ.Α. 15644/ΕΦΑ/1225 (ΒΙΟΜ) της 
18/31.12.87. περί εγκρίσεως διατάξεων για τον Οικο-
νομικό Κανονισμό του Οργανισμού Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ),(Β` 763) 

χων του OBI και καθορίζει την αμοιβή 
που θα καταβληθεί. 

 

11. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφα-
σή του μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των 
αρμοδιοτήτων του στο γενικό διευθυντή 
του OBI, στον αναπληρωτή γενικό διευ-
θυντή ή σε άλλα στελέχη του OBI. 

 

12. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμ-
βουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης με την επιφύλαξη του άρ-
θρου 2 παράγραφος 6, συγκαλεί σε συ-
νεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου και παρακολουθεί την εκτέλεση 
των αποφάσεων του διοικητικού συμ-
βουλίου. Τον πρόεδρο, απόντα ή κω-
λυόμενο, αναπληρώνει στις συσκέψεις 
του διοικητικού συμβουλίου ο αντιπρόε-
δρος. 

 

13. O γενικός διευθυντής του OBI[2], έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

 

α. Ευθύνεται για την εφαρμογή των α-
ποφάσεων του διοικητικού συμβουλί-
ου.  

β. Προΐσταται στις υπηρεσίες του OBI 
και μεριμνά για την ομαλή και αποδο-
τική τους λειτουργία. 

γ. Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά 
τον OBI και μπορεί με πράξη του να 
αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορί-
α περιπτώσεων την εκπροσώπηση 
στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή 
σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, 
σε δικηγόρο του OBI ή, για συγκεκρι-
μένα θέματα, σε υπάλληλο του OBI.  

δ. Με πράξη του και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου, χορηγεί διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα τρο-
ποποίησης και πιστοποιητικά υ-
ποδείγματος χρησιμότητας, εκδίδει τις 
κατά το άρθρο 13 γνωμοδοτήσεις για 
τη χορήγηση των μη συμβατικών α-
δειών εκμετάλλευσης καθώς και ο-
ποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, βε-

 
2 Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 13 του άρθρου 
2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 πα-
ράγραφος β. του Ν.1739/1987 
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βαίωση ή έγγραφο παροχής πληρο-
φοριών ορίζεται από το νόμο αυτόν. 

 

Άρθρο 3 
Πόροι - Διαχείρηση - Εποπτεία 

 

1. Ο OBI έχει τους ακόλουθους τακτι-
κούς και έκτακτους πόρους:  

α. Τέλη και έσοδα από την παροχή υπη-
ρεσιών. 
β. Ειδικές χρηματοδοτήσεις από τον 
προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων.  

γ. Ειδικές χρηματοδοτήσεις, δωρεές 
κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε φύ-
σης εισφορές νομικών ή φυσικών προ-
σώπων. 

 

2. Ο OBI μπορεί να συνομολογεί, ύστε-
ρα από έγκριση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανί-
ας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δάνεια 
με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανι-
σμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Για τη χορήγηση των πιο πάνω δανείων 
μπορεί να παρέχεται η εγγύηση του ελ-
ληνικού Δημοσίου. 

 

3. Η διαχείριση και ο ετήσιος ισολογι-
σμός του OBI ελέγχεται από ορκωτούς 
λογιστές. 

 

4. Για την παρακολούθηση της λειτουρ-
γίας του OBI το διοικητικό συμβούλιο 
του OBI υποβάλλει στον Υπουργό Βιο-
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ε-
τήσια έκθεση της δραστηριότητάς του, 
απολογισμό εσόδων και εξόδων, προϋ-
πολογισμό και ισολογισμό. 

 

Άρθρο 4 

Κανονισμοί - Βιβλία - Μητρώα - Αρχεία 

 

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβου-
λίου του OBI, που εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, καταρτίζονται οι εξής κανο-
νισμοί:  

α. Κανονισμός οργανωτικής διάρθρω-
σης του OBI, με τον οποίο ρυθμίζο-

νται η διάρθρωση του OBI σε υπηρε-
σιακές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους 
και η λειτουργία τους. 

 Στον κανονισμό οργανωτικής διάρ-
θρωσης του OBI μπορεί να προβλέ-
πεται η σύσταση επιτροπής από ειδι-
κευμένους επιστήμονες του OBI με 
σκοπό την εξέταση των αιτήσεων για 
χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
που η κρίση γι’ αυτές απαιτεί εξειδι-
κευμένες επιστημονικές γνώσεις. 

β. Κανονισμός κατάστασης προσωπι-
κού του OBI, με τον οποίο καθορί-
ζονται οι οργανικές θέσεις προσωπι-
κού και τα προσόντα πρόσληψής του 
και ρυθμίζονται θέματα βαθμολογικής 
και μισθολογικής εξέλιξης του προ-
σωπικού, θέματα σχετικά με την έξο-
δο από την υπηρεσία και γενικά κάθε 
θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κα-
τάσταση καθώς και με την πειθαρχική 
ευθύνη και την επιβολή των πειθαρχι-
κών ποινών. 

γ. Οικονομικός κανονισμός με τον οποίο 
ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης κα-
τάρτισης και δημοσίευσης του προϋ-
πολογισμού, ισολογισμού και απολο-
γισμού, θέματα που αφορούν τις πε-
ριπτώσεις και τη διαδικασία καταβο-
λής τελών, είσπραξης εσόδων και α-
πόδοσης δαπανών καθώς και θέματα 
προμηθειών του OBI.  

δ. Κανονισμός λειτουργίας του διοικη-
τικού συμβουλίου του OBI, μη υποκεί-
μενος σε έγκριση του Υπουργού.  

 

2.  Ο OBI τηρεί τα εξής μητρώα, αρχεία 
και βιβλία: 

 

Α. Μητρώα 

α. Απόρρητο μητρώο μεταφοράς τεχνο-
λογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 
του νόμου αυτού. 

β. Κοινό μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας. 

γ. Απόρρητο μητρώο διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας. 

δ. Μητρώο πιστοποιητικών υποδείγμα-
τος χρησιμότητας. 
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Β. Αρχεία 

α. Απόρρητο αρχείο μεταφοράς τεχνο-
λογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 
του νόμου αυτού. 

β. Κοινό αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας. 

γ. Απόρρητο αρχείο διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας. 

δ. Αρχείο πιστοποιητικών υποδείγματος 
χρησιμότητας. 

Γ. Βιβλία 

α. Κοινό βιβλίο εκθέσεων. 

β. Απόρρητο βιβλίο εκθέσεων. 

 

3. Ο OBI εκδίδει Ειδικό Δελτίο Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας και έντυπα για ενημέ-
ρωση και διάχυση πληροφοριών  σχετι-
κά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καινοτο-
μίες και μεταφορά τεχνολογίας. 

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχα-
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα 
από πρόταση του διοικητικού συμβουλί-

ου του OBI, καθορίζονται τα στοιχεία 
που πρέπει να περιέχουν τα παραπάνω 
μητρώα, αρχεία και βιβλία και ο τρόπος 
σύνταξης και παρουσίασης τους. Με την 
ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος τή-
ρησης και έκδοσης του Ειδικού Δελτίου 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και τα 
στοιχεία που πρέπει να περιέχει. 

 

5. Ως απόρρητο μητρώο, αρχείο και βι-
βλίο νοούνται τα αφορώντα περιπτώσεις 
υπαγόμενες στον Ν.4325/1963 "περί ε-
φευρέσεων αφορωσών την εθνικήν ά-
μυναν της χώρας". Η γνωστοποίηση 
των απόρρητων στοιχείων που τηρού-
νται στα απόρρητα μητρώα, αρχείο ή βι-
βλίο από υπαλλήλους του OBI, κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας τους και για μια 
δεκαετία μετά τη λήξη της, τιμωρείται με 
τις ποινές που ορίζονται στο άρθρο 8 
του Ν.4325/1963 "περί εφευρέσεων α-
φορωσών την εθνικήν άμυναν της χώ-
ρας". 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Άρθρο 5 

Έννοια 

 

1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται 
για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν ε-
φευρετική δραστηριότητα και είναι επιδε-
κτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η εφεύρε-
ση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθο-
δο ή βιομηχανική εφαρμογή. 

 

2.  Δεν θεωρούνται εφευρέσεις κατά την 
έννοια της παραγράφου 1: 

α. Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεω-
ρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι. 

β. Οι αισθητικές δημιουργίες. 

γ. Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για 
την άσκηση πνευματικών δραστηριοτή-
των, για παιχνίδια και για την άσκηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς 
και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών. 

δ. Η παρουσίαση πληροφοριών. 

 

3. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα, αν δεν ανή-
κει στη στάθμη της τεχνικής. Ως στάθμη 
της τεχνικής νοείται κάθε τι που είναι γνω-
στό οπουδήποτε στον κόσμο από γραπτή 
ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήπο-
τε άλλο τρόπο, πριν από την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας ή την ημερομηνία 
προτεραιότητας. 

4. Μια εφεύρεση εμπεριέχει εφευρετική 
δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, 
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δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από 
την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. 

 

5. Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιο-
μηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό 
της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποι-
ηθεί σε οποιοδήποτε τομέα   παραγωγικής 
δραστηριότητας. 

 

6. Δε θεωρούνται εφευρέσεις επιδεκτικές 
βιομηχανικής εφαρμογής κατά την έννοια 
της παρ. 5: 

 

α. Οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτι-
κής αγωγής του ανθρώπινου σώματος 
ή του σώματος ζώων. 

β. Οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμό-
ζονται στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώ-
μα των ζώων. 

 

7. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 6 δεν ι-
σχύουν για προϊόντα και ιδίως για ουσίες ή 
συνθέσεις που χρησιμοποιούνται κατά την 
εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων. 

 

8. Δε χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας στις εξής περιπτώσεις:  

 

α. Για εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευ-
ση ή η εφαρμογή αντίκεινται στη δημό-
σια τάξη ή στα χρηστά ήθη.  

β. Για ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιο-
λογικές μεθόδους παραγωγής φυτών ή 
ζώων, εκτός από μικροβιολογικές με-
θόδους και προϊόντα που παράγονται 
με αυτές τις μεθόδους. 

 

9. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται και 
για εφεύρεση που γνωστοποιήθηκε μέσα 
στους έξι μήνες πριν την κατάθεση της αί-
τησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας, αν η γνωστοποίηση οφείλεται:  

α. Σε καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του 
αιτούντος ή του δικαιοπαρόχου του.  

β. Σε παρουσίαση της εφεύρεσης σε επί-
σημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την 
έννοια της σύμβασης για τις διεθνείς εκ-
θέσεις που υπογράφηκε στο Παρίσι 
στις 22 Νοεμβρίου 1928 και κυρώθηκε 

με το Ν.5562/1932 (ΦΕΚ 221). Στην πε-
ρίπτωση αυτή ο αιτών οφείλει να δηλώ-
σει κατά την κατάθεση της αίτησης ότι η 
εφεύρεσή του έχει παρουσιαστεί σε έκ-
θεση και να προσκομίσει σχετική βεβαί-
ωση. 

 

10. Η γνωστοποίηση της παρ. 9 δεν θίγει 
τον, κατά την παρ. 3, νέο χαρακτήρα της 
εφεύρεσης. 

 

Άρθρο 6 

Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος -
Εφεύρεση μισθωτού – Διεκδίκηση 

 

1. Δικαίωμα για την απόκτηση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας έχουν ο εφευρέτης ή ο δι-
καιούχος σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 
5 και 6 και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί 
του. Αυτός που ζητεί τη χορήγηση διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας θεωρείται εφευρέτης. 

 

2. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την 
εφεύρεση από κοινού και εφ' όσον δεν 
υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαί-
ωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου. Κάθε 
συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ε-
λεύθερα τη μερίδα του και να επιμελείται 
την προστασία του κοινού διπλώματος. 

 

3. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την 
εφεύρεση ανεξάρτητα ο ένας από τον άλ-
λο, το δικαίωμα ανήκει σ' εκείνον που κα-
τέθεσε πρώτος την αίτηση για τη χορήγη-
ση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σ'εκείνον 
που έχει δικαίωμα προτεραιότητας έναντι 
των λοιπών συμφωνά με το άρθρο 9. 

 

4. Εφεύρεση που πραγματοποιείται από 
εργαζόμενο ανήκει σ' αυτόν (ελεύθερη 
εφεύρεση), εκτός αν πρόκειται είτε για υ-
πηρεσιακή εφεύρεση, οπότε ανήκει εξ ο-
λοκλήρου στον εργοδότη, είτε για ε-
ξαρτημένη εφεύρεση, οπότε ανήκει κατά 
40% στον εργοδότη και κατά 60% στον 
εργαζόμενο. 

 

5. Υπηρεσιακή εφεύρεση είναι το προϊόν 
συμβατικής σχέσης εργαζόμενου με εργο-
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δότη για την ανάπτυξη εφευρετικής δρά-
σης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης 
υπηρεσιακής εφεύρεσης, ο εργαζόμενος 
δικαιούται πρόσθετη εύλογη αμοιβή, αν η 
εφεύρεση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον 
εργοδότη. 

 

6. Εξαρτημένη εφεύρεση είναι η εφεύρεση 
που πραγματοποιείται από εργαζόμενο με 
τη χρήση υλικών, μέσων ή πληροφοριών 
της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Ο 
εργοδότης δικαιούται να εκμεταλλευτεί την 
εξαρτημένη εφεύρεση κατά προτεραιότητα 
έναντι αμοιβής, προς τον εφευρέτη, ανά-
λογης προς την οικονομική αξία της εφεύ-
ρεσης και τα κέρδη που αποφέρει. Ο ε-
φευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης γνω-
στοποιεί, αμελητί, εγγράφως στον εργοδό-
τη την πραματοποίηση της εφεύρεσης και 
παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την υπο-
βολή από κοινού αίτησης χορήγησης δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας. Αν ο εργοδότης 
δεν δηλώσει εγγράφως στον εργαζόμενο 
μέσα σε τέσσερις μήνες από την παραπά-
νω γνωστοποίηση, ότι ενδιαφέρεται να 
συνυποβάλλει την αίτηση, αυτή υποβάλ-
λεται μόνον από τον εργαζόμενο, οπότε η 
εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργα-
ζόμενο. 

 

7. Κάθε συμφωνία που περιορίζει τα πιο 
πάνω δικαιώματα του εργαζομένου είναι 
άκυρη. 

 

8. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του εφευ-
ρέτη αναφέρεται στο δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας και δικαιούται να απαιτήσει από τον 
αιτούντα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τον κά-
τοχο του διπλώματος την αναγνώρισή του 
ως εφευρέτη. 

 

9. Ο δικαιούχος εφεύρεσης μπορεί, εφ' 
όσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθε-
σή του αίτηση για χορήγηση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας που αφορά εφεύρεσή του ή 
ουσιώδη στοιχεία της να απαιτήσει με α-
γωγή του κατά του τρίτου την αναγνώριση 
σ' αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέ-
ουν από την αίτηση ή, αν έχει χορηγηθεί 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από το δίπλωμα. 

 

10. Η παραπάνω αγωγή ασκείται μέσα σε 
δύο χρόνια από τη δημοσίευση της πε-
ρίληψης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησί-
ας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, αν ο 
κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
γνώριζε κατά το χρόνο της χορήγησης ή 
της μεταβίβασης του διπλώματος το δι-
καίωμα του διεκδικούντος. 

 

11. Περίληψη της αμετάκλητης απόφασης 
που δέχεται την παραπάνω αγωγή κατα-
χωρίζεται στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρε-
σιτεχνίας. Από την ημερομηνία καταχώ-
ρισης θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμε-
τάλλευσης και κάθε άλλο δικαίωμα που 
έχει παραχωρηθεί στο δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας. Ο ηττημένος διάδικος και τρίτοι, 
εφ'όσον καλόπιστα εκμεταλλεύονται την ε-
φεύρεση ή είχαν προβεί στις αναγκαίες 
προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή της, 
μπορούν να ζητήσουν από τον αναγνωρι-
σθέντα δικαιούχο την παραχώρηση έναντι 
αποζημίωσης, μη αποκλειστικής άδειας 
εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστη-
μα. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών 
οι όροι κανονίζονται από το μονομελές 
πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος, 
κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 
781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 226/1989 (ΦΕΚ Α΄ 

107/2.5.1989) Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ε-
ρευνών (Ε.Ι.Ε.), "Το προϊόν κάθε συνεργασίας σε επίπε-
δο πρωτότυπων επιστημονικών ιδεών αποτελεί πνευμα-
τική ιδιοκτησία των συνεργασθέντων ή συνεργαζόμενων 
μερών. Τα δικαιώματα στο ερευνητικό προϊόν κάθε συ-
νεργασίας που γίνεται στο Ε.Ι.Ε., η δημοσίευση ή και η 
εκμετάλλευσή του, διέπονται από τις διατάξεις του άρ-
θρου 6 του Ν. 1733/87 



  

19 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Άρθρο 7 

Κατάθεση αίτησης - Παραδεκτό - 
Δημοσίευση 

 

1.   Για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον 
OBI, η οποία περιέχει:  

 

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

β. Περιγραφή της εφεύρεσης και προσδιο-
ρισμό μιας ή περισσότερων αξιώσεων. 
Ο OBI μπορεί να ζητήσει συμπλήρωση 
ή επαναδιατύπωση της περιγραφής ή 
των αξιώσεων, ώστε να είναι σύμφωνες 
με τις απαιτήσεις του νόμου αυτού. Ως 
αξίωση στο νόμο αυτό νοείται η έκταση 
και το περιεχόμενο της αιτούμενης προ-
στασίας,  

γ.  Αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας. 

 

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχέδια 
στα οποία αναφέρονται οι αξιώσεις ή η πε-
ριγραφή, η περίληψη της εφεύρεσης, οι ε-
πεξηγήσεις για την κατανόηση της περι-
γραφής και τα έγγραφα νομιμοποίησης 
του καταθέτη σε περίπτωση νομικού προ-
σώπου ή σε περίπτωση φυσικού προσώ-
που, εάν δεν είναι ο εφευρέτης. Επίσης ε-
πισυνάπτονται οι αποδείξεις είσπραξης 
των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους 
προστασίας. 

 

3. Οι αξιώσεις της εφεύρεσης στηρίζονται 
στην περιγραφή. 

 

4. Η περιγραφή της εφεύρεσης πρέπει να 
συντάσσεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης από 
τον ειδικό. 

 

5. Η περίληψη της εφεύρεσης χρησιμεύει 
μόνο για τεχνική πληροφόρηση. 

6. Η αίτηση μπορεί να αναφέρεται είτε σε 
μία μόνο εφεύρεση είτε σε περισσότερες, 
που συνδέονται όμως μεταξύ τους, ώστε 
να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Αν η αί-
τηση αφορά περισσότερες εφευρέσεις 
(σύνθετη αίτηση), ο καταθέτης μπορεί μέ-
χρι την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
να χωρίσει την αίτηση σε περισσότερες 
τμηματικές αιτήσεις, διατηρώντας ως ημε-
ρομηνία κατάθεσης κάθε τμηματικής αίτη-
σης την ημερομηνία της αρχικής αίτησης. 

7. Ο καταθέτης της αίτησης για χορήγηση 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να δη-
λώσει κατά την κατάθεση ότι επιθυμεί η αί-
τησή του να ισχύσει ως αίτηση για χορή-
γηση του κατά το άρθρο 19 πιστοποιητι-
κού υποδείγματος χρησιμότητας, εάν α-
πορριφθεί ως αίτηση για χορήγηση διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας. 

 

8. Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση, 
εφ'όσον πληρεί τους όρους της παραγρά-
φου 1 και εφ'όσον επισυνάπτονται οι απο-
δείξεις των τελών κατάθεσης και πρώτου 
έτους προστασίας. Σ'αυτήν την περίπτω-
ση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται κα-
νονική, αλλά όχι πλήρης. 

 

9. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κα- 

τάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλλει 
τα τυχόν ελλείποντα σχέδια και άλλα δι-
καιολογητικά, να συμπληρώσει τυχόν ελ-
λείψεις και να διορθώσει τυχόν λάθη στη 
σύνταξη των εγγράφων και λοιπών δικαιο-
λογητικών σύμφωνα με τις παραγράφους 
2, 3, 4 και 5. Σ'αυτήν την περίπτωση η κα-
τάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης. 

 

10. Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
θεωρείται η κατά την παράγραφο 8 ημερο-
μηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης. 

 

10α. Δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης 
εγγράφων ενώπιον του Οργανισμού Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) έχει όποιος 
αντλεί δικαίωμα από αίτηση ευρεσιτεχνίας, 
αίτηση Πιστοποιητικού Υποδείγματος 
Χρησιμότητας (ΠΥΧ) ή ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος του ή ο εξουσιοδοτημένος για 
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το σκοπό αυτό πιστοποιημένος σύμβου-
λος ευρεσιτεχνίας. 

 

10β. Ο ΟΒΙ δύναται να καταρτίζει προ-
γραμματικές συμφωνίες με διεθνείς οργα-
νισμούς, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της Ελλάδας, με την επιφύλαξη του άρ-
θρου 48 του ν. 4485/2017 (Α` 114), και 
του εξωτερικού ή άλλους φορείς με αντι-
κείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση των 
συμβούλων ευρεσιτεχνίας.[1] 

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχα-
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από 
πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του 
OBI καθορίζεται ο τρόπος σύνταξης και 
κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας και των επισυνα-
πτόμενων σ'αυτή στοιχείων καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία 
χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

 

12. Η κατά την παράγραφο 1 αίτηση για 
χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας κα-
θώς και τα κατά την παράγραφο 2 επισυ-
ναπτόμενα δίνονται στη δημοσιότητα δε-
καοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία κατά-
θεσης ή την ημερομηνία προτεραιότητας, 
εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί το δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας οπότε δίνονται στη δημοσιότη-
τα από την ημερομηνία έκδοσης του δι-
πλώματος. 

 
13. Από την ημερομηνία δημοσιότητας της 
αίτησης, οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν 
πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης, 
της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε άλ-
λου σχετικού στοιχείου. 

 

14. Στοιχεία της αίτησης δημοσιεύονται 
στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησί-
ας. 

 

Άρθρο 7Α 

 

1. Από τις 15.4.2019 η κατάθεση στον ΟΒΙ 
των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους 

 
1 Οι παράγραφοι 10α και 10β  προστέθηκαν με το άρθρο 

123 παρ. 2 του Ν. 4512/2018, ΦΕΚ Α’ 5/17.1.2018 

τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, κατ` εφαρμογή των διατάξεων 
για τη βιομηχανική ιδιοκτησία, γίνεται απο-
κλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αιτή-
σεις υπογράφονται ηλεκτρονικά είτε με την 
ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 10 
του άρθρου 3 του Κανονισμού 910/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (ΕΕ L 
257), η οποία έχει νομική ισχύ και είναι 
παραδεκτή, σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του άρθρου 25 του εν λόγω Κανονισμού 
είτε με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπο-
γραφή του στοιχείου 12 του άρθρου 3, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 26 του Κανονι-
σμού 910/2014, η οποία έχει νομική ισχύ 
ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 25 του εν λόγω Κανονισμού. Τα σχε-
τικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά μέ-
σω ηλεκτρονικών πληρωμών. Με απόφα-
ση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ, 
που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο-
νται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικα-
σίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε 
άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της 
παρούσας, καθώς και οι τρόποι καταβο-
λής των σχετικών τελών και οι ημερομηνί-
ες των πληρωμών. [2] 

 

2. Η κατάθεση με ηλεκτρονική αλληλο-
γραφία δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις 
των εφευρέσεων του Ν. 4325/1963 (Α` 
156). [3] 

 

3. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρ. 
1, η κατάθεση στον ΟΒΙ των αιτήσεων για 
χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστο-
ποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας δύνα-
ται να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία 
του νόμιμου καταθέτη ή με συστημένη ε-
πιστολή ή με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας ή 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Τα σχετικά 

 
2 Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 παρ.2  

Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 
3 Κατά  το άρθρο 3 παρ.4  Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 

52/1.4.2019: " Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 7Α του ν. 1733/1987 ισχύουν αναδρομικά από 
17.1.2018. 
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τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω 
ηλεκτρονικών πληρωμών.[1] 

 

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της 
παραγράφου 1 εφαρμόζεται η απόφαση 
12625/1/2014 του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας (Β` 3258), με 
ανάλογη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
910/2014 (EEL 257)».[2][3] 

 

Άρθρο 8 

Έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας –  

Διαδικασία 

 

1. Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας 
της παραγράφου 9 του προηγούμενου άρ-
θρου ο OBI διαπιστώσει ότι η κατάθεση 
της αίτησης είναι κανονική αλλά όχι πλή-
ρης, η αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθεί-
σα. 

 

2.  Αν η κατάθεση της αίτησης είναι κανο-
νική και πλήρης, ο OBI ελέγχει:  

 

α.  Αν το αντικείμενο της αίτησης αναφέρε-
ται σε εφεύρεση που προφανώς δεν εί-
ναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνί-
ας σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 
8 του άρθρου 5. 

β. Αν το αντικείμενο της αίτησης προφα-
νώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εφεύ-
ρεση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρά-
γραφος 2.  

 

Εφ'όσον συντρέχει μια από τις παραπάνω 
περιπτώσεις, ο OBI απορρίπτει την αίτηση 
χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο 
σύνολό της ή στο μέρος που εμπίπτει στις 
περιπτώσεις αυτές. 

 

3. Αν η αίτηση δεν θεωρηθεί ως μη κατα-
τεθείσα ή δεν απορριφθεί, σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους, ο OBI συ-
ντάσσει έκθεση η οποία βασίζεται στην 

 
1 Το άρθρο 7α προστέθηκε με το άρθρο 123 παρ. 3 του 

Ν. 4512/2018, ΦΕΚ Α’ 5/17.1.2018 
2 Η παρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.3 
Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 
3 Το άρθρο 7α προστέθηκε με το άρθρο 123 παρ.3 
Ν.4512/2018,ΦΕΚ Α 5/17.1.2018. 

περιγραφή της εφεύρεσης, τις αξιώσεις και 
τα επισυναπτόμενα σχέδια και στην οποία 
αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης 
της τεχνικής που είναι απαραίτητα για την 
εκτίμηση του νέου στοιχείου και της εφευ-
ρετικής δραστηριότητας του επινοήματος 
(έκθεση έρευνας). Στην έκθεση έρευνας 
μπορεί να επισυνάπτονται σχόλια ή συνο-
πτικές επεξηγηματικές παρατηρήσεις από 
τον OBI που θα αναφέρονται στα χαρα-
κτηριστικά της εφεύρεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 1. 

 

4. Η έκθεση έρευνας συντάσσεται, εφ'ό-
σον ο καταθέτης καταβάλει μέσα σε τέσσε-
ρις μήνες από την κατάθεση της αίτησης 
τα τέλη σύνταξης της έκθεσης έρευνας. Σε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής 
των τελών σύνταξης της έκθεσης έρευνας, 
η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας μετατρέπεται αυτοδίκαια σε αίτη-
ση για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγ-
ματος χρησιμότητας. 

 

5. Η έκθεση έρευνας, μαζί με αντίγραφα 
των εγγράφων που τη συνοδεύουν, κοινο-
ποιείται στον καταθέτη ο οποίος, μέσα σε 
τρείς μήνες από την κοινοποίηση, δικαιού-
ται να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του. 

 

6. Με βάση τις παρατηρήσεις του καταθέ-
τη, ο OBI συντάσσει τελική έκθεση έρευ-
νας στην οποία αναφέρονται όλα τα στοι-
χεία της στάθμης της τεχνικής που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη για να εκτιμηθεί σύμ-
φωνα με το νόμο αυτόν η δυνατότητα κα-
τοχύρωσης της εφεύρεσης με δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας. 

 

6α. Ο καταθέτης μπορεί, μέσα σε απο-
κλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την κοινοποίηση της τελικής έκθεσης έ-
ρευνας του ΟΒΙ, να επαναδιατυπώσει τις 
αξιώσεις της αίτησης, περιορίζοντας την 
έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης 
προστασίας. Η περιγραφή, ο τίτλος, η πε-
ρίληψη και τα σχέδια επαναδιατυπώνο-
νται, αντιστοίχως, σε περίπτωση προφα-
νούς ανακολουθίας τους με το περιεχόμε-
νο των αξιώσεων. Κατά τα λοιπά εφαρμό-
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ζονται αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως 15 
του άρθρου 8.[1] 

 

7. Η έκθεση έρευνας δίνεται στη δημοσιό-
τητα μαζί με την αίτηση για χορήγηση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας, ή, εφ'όσον δεν έ-
χει συνταχθεί ακόμα, μετά από την κοινο-
ποίησή της στον καταθέτη. 

 

8. Η έκθεση έρευνας  ή η  τελική  έκθεση 

έρευνας έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα. 

 

9. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης έρευ-
νας, ο OBI μπορεί να ζητεί από το Ευρω-
παϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
ή από άλλο διεθνή ή εθνικό οργανισμό την 
παροχή πληροφοριών ή γνωμοδοτήσεων 
που εκτιμώνται ελεύθερα. Επίσης ο OBI 
μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες, 
διευκρινίσεις ή παρατηρήσεις από τον κα-
ταθέτη. 

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχα-
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζε-
ται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικα-
σία κατάρτισης της έκθεσης έρευνας ή της 
τελικής έκθεσης έρευνας. 

 

11. Μετά το πέρας της διαδικασίας των 
προηγουμένων παραγράφων, ο OBI χο-
ρηγεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με το δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας βεβαιώνεται το πλή-
ρες και κανονικό της αίτησης ευρεσιτεχνί-
ας. Στο δίπλωμα αναγράφεται η ταξινόμη-
ση και ο χρόνος διάρκειάς του και επισυ-
νάπτονται:  

 

α. Το πρωτότυπο της περιγραφής της ε-
φεύρεσης μαζί με τις αξιώσεις, την περί-
ληψη και τα τυχόν σχέδια. 

β. Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έ-
ρευνας. 

 

12. Η επίκληση προτεραιότητας από κατά-
θεση σε άλλη χώρα αναγράφεται στο δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας, όπου σημειώνεται 
και η χώρα κατάθεσης, η χρονολογία και ο 

 
1 Η παρ.6α προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.5  
Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 

αριθμός της αλλοδαπής κατάθεσης, στην 
οποία βασίζεται η προτεραιότητα. 

 

13. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καταχωρί-
ζεται στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτε-
χνίας και περίληψή του δημοσιεύεται στο 
Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

14. Αντίγραφο του διπλώματος, μαζί με τα 
έγγραφα που επισυνάπτονται σ'αυτό, χο-
ρηγείται στον καταθέτη. 

 

15. Οι τρίτοι μπορούν να ζητούν πληροφο-
ρίες ή αντίγραφα του διπλώματος, της πε-
ριγραφής, των σχεδίων και κάθε σχετικού 
στοιχείου. 

 

Άρθρο 9 

Διεθνής προτεραιότητα 

 

1. Αν έχει κατατεθεί κανονικά η αίτηση χο-
ρήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πι-
στοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας 
στην αλλοδαπή, ο καταθέτης ή ο δικαιού-
χος της έχει το δικαίωμα προτεραιότητας, 
εφ'όσον μέσα σε δώδεκα μήνες από την 
παραπάνω κατάθεση καταθέσει αίτηση για 
την ίδια εφεύρεση στην Ελλάδα και ισχύει 
ο όρος της αμοιβαιότητας. Στην νέα αίτηση 
οφείλει να δηλώσει τη χρονολογία και τη 
χώρα της πρώτης κατάθεσης. Το δικαίω-
μα προτεραιότητας ανατρέχει στο χρόνο 
της πρώτης κατάθεσης στην αλλοδαπή. 

 

2. Κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή εί-
ναι κάθε κατάθεση αίτησης διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας που θεωρείται ως κανονική 
σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας κατάθε-
σης και εφ'όσον από το περιεχόμενό της 
προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης. Η με-
τέπειτα τύχη της αίτησης δεν ενδιαφέρει. 

 

3. Μέσα σε δεκαέξι μήνες από την πρώτη 
κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή πρέπει 
να υποβληθεί στον OBI: 

 

α.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της 
χώρας, στην οποία έγινε η πρώτη κατά-
θεση, σχετικά με τον αριθμό και τη χρο-
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νολογία της μαζί με την περιγραφή, τις 
αξιώσεις και τα τυχόν σχέδια που επι-
συνάπτονται, επικυρωμένα από την αλ-
λοδαπή αρχή και 

β.  Μετάφραση στην ελληνική του πιο πά-
νω πιστοποιητικού, της περιγραφής, 
των αξιώσεων και των σχεδίων από δι-
κηγόρο ή αρχή, η οποία έχει δικαίωμα 
να επικυρώνει μεταφράσεις. 

 

4. Αν γίνεται επίκληση πολλών προτεραιο-
τήτων, οι προθεσμίες που έχουν αφετηρία 
την ημερομηνία προτεραιότητας υπολογί-
ζονται από την ημερομηνία της αρχικής 
προτεραιότητας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ  

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ 

 

Άρθρο 10 

Περιεχόμενο δικαιώματος 

 

1. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον 
κάτοχό του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 
αποκλειστικό και χρονικά περιορισμένο, 
κατά το άρθρο 11, δικαίωμα να εκμεταλ-
λεύεται παραγωγικά την εφεύρεση και ιδί-
ως:  

 

α. Να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην 
αγορά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει 
για τον ίδιο σκοπό τα προϊόντα που 
προστατεύονται από το δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας. 

β. Να εφαρμόζει, προσφέρει ή διαθέτει 
στην αγορά, την προστατευόμενη από 
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέθοδο.  

γ.  Να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην 
αγορά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει 
για τον ίδιο σκοπό το προϊόν που η πα-
ραγωγή του είναι αποτέλεσμα της προ-
στατευόμενης από το δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας μεθόδου. 

δ. Να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να εκμετα-
λλεύεται παραγωγικά, κατά την έννοια 
των προηγούμενων εδαφίων, την εφεύ-
ρεση ή να εισάγει, χωρίς τη συναίνεσή 

του, τα προϊόντα που προστατεύονται 
από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

 

2.  Δεν μπορούν να απαγορευτούν κατά 
την έννοια της προηγούμενης παραγρά-
φου, από τον κάτοχο του διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας οι εξής δραστηριότητες:  

 

α. Η χρήση της εφεύρεσης για σκοπούς 
μη επαγγελματικούς ή ερευνητικούς. 

β. Η χρήση της εφεύρεσης ενσωματωμέ-
νης σε όχημα, σιδηρόδρομο, σκάφος ή 
αεροσκάφος που εισέρχεται προσωρινά 
στην Ελλάδα. 

γ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ.3 
του νόμου αυτού, η παρασκευή φαρμά-
κου σε φαρμακείο για συγκεκριμένο ά-
τομο με ιατρική συνταγή, καθώς και η 
διάθεση και η χρήση του φαρμάκου αυ-
τού. 

 

3. Αυτός που εκμεταλλεύεται το επινόημά 
του ή έχει προβεί στις αναγκαίες προετοι-
μασίες για την εκμετάλλευσή του, κατά το 
χρόνο της κατάθεσης αίτησης για χορήγη-
ση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τρίτο ή 
κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, δι-
καιούται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το 
επινόημά του για την επιχείρησή του και 
τις ανάγκες της. Το δικαίωμα αυτό μπορεί 
να μεταβιβάζεται μόνο μαζί με την επιχεί-
ρηση. 

 

Άρθρο 11 

Διάρκεια ισχύος του  

διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

 

1. Η διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας είναι είκοσι έτη και αρχίζει από 
την επομένη της ημέρας κανονικής κατά-
θεσης της αίτησης για τη χορήγηση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας. 

 

2. Αν γίνεται επίκληση προτεραιότητας με 
βάση κατάθεση στην αλλοδαπή, η διάρ-
κεια ισχύος του διπλώματος υπολογίζεται 
από την επομένη της κατάθεσης στην ημε-
δαπή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ  
ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
Άρθρο 12 

Μεταβίβαση - Διαδοχή -  
Συμβατική άδεια 

 

1. Το δικαίωμα για τη χορήγηση διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας και το δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας μπορούν να μεταβιβαστούν με έγ-
γραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η 
μεταβίβαση συντελείται από την καταχώ-
ρηση της συμφωνίας ή του κληρονομητη-
ρίου στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνί-
ας και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

2. Οι από κοινού κάτοχοι διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας μπορούν, ο καθένας ξεχωρι-
στά, να μεταβιβάζουν με έγγραφη συμφω-
νία το μερίδιο τους στο δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας. Το ίδιο ισχύει για το από κοινού δι-
καίωμα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας. 

 

3. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
μπορεί να παραχωρεί με έγγραφη συμφω-
νία άδεια εκμετάλλευσης του διπλώματός 
του σε τρίτους. Για την άδεια εκμετάλλευ-
σης κοινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας α-
παιτείται συμφωνία όλων των δικαιούχων.  

«Η συμφωνία για την παραχώρηση συμ-
βατικής άδειας εκμετάλλευσης δημοσιεύε-
ται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας και αρχίζει να ισχύει από την ημε-
ρομηνία καταχώρισής της στο μητρώο 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. [1]» 

 

4. Εκτός από αντίθετη συμφωνία η άδεια 
εκμετάλλευσης δεν είναι αποκλειστική, δεν 
μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. 

 

5. Ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας μπορεί να δηλώσει στον OBI οποτε-
δήποτε ότι συναινεί στην παραχώρηση α-

 
1 Το τρίτο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 4 

παρ.1 Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 

δειών εκμετάλλευσης, με ή χωρίς απο-
κλειστικότητα έναντι αποζημίωσης. 

Η δήλωση ισχύει για δύο έτη, καταχωρίζε-
ται στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνί-
ας, δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας και σημειώνεται στο 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

 

6. Στην περίπτωση της παραγράφου 5, 
στον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας παρέχεται έκπτωση από το ποσό 
των οφειλομένων ετήσιων τελών προστα-
σίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το ύ-
ψος της οποίας καθορίζεται γενικά ή κατά 
κατηγορία περιπτώσεων από το διοικητικό 
συμβούλιο του OBI και μόνο για το χρονι-
κό διάστημα που ισχύει η δήλωση. [2] 

 

Άρθρο 12A 

Δημόσια προσφορά αδειών  

Εκμετάλλευσης 

 

1. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
μπορεί να προβεί σε δημόσια προσφορά 
συμβατικών μη αποκλειστικών αδειών εκ-
μετάλλευσης του διπλώματός του, με ή 
χωρίς αποζημίωση, υποβάλλοντας έγ-
γραφη δήλωση στον ΟΒΙ ότι διατίθεται να 
επιτρέψει τη χρήση της ευρεσιτεχνίας, που 
προστατεύεται με το εν λόγω δίπλωμα, 
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο με την 
ιδιότητα του δικαιοδόχου. Η δήλωση κατα-
χωρίζεται στο μητρώο διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας στο Τεύχος Δ` με τίτλο «Μητρώο 
ανοικτών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμά-
των ευρεσιτεχνίας», το οποίο αναρτάται σε 
ξεχωριστή ιστοσελίδα στο διαδικτυακό 
τόπο του ΟΒΙ και δημοσιεύεται στο Ειδικό 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

 
2 Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 45/1991, ΦΕΚ Α 24: 

"Το  δικαίωμα  για  καταχώρηση  τοπογραφίας  και  τα  
δικαιώματα αποκλειστικότητας  που απορρέουν από 
προστατευόμενη τοπογραφία μπορούν να μεταβιβα-
στούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η  
μεταβίβαση  συντελείται από την καταχώριση της συμ-
φωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο  τοπογρα-
φιών  και  δημοσιεύεται  στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας. Οι παράγραφοι 2,  3,  4,  5  και  6  του  
νόμου  1733/87, εφαρμόζονται ανάλογα. Τα άρθρα 12, 
13 και 14 του Ν. 1733/1987 εφαρμόζονται ανάλογα και 
για το δικαίωμα επί της τοπογραφίας 
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2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, 
στον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας παρέχεται έκπτωση από το ποσό 
των οφειλόμενων ετήσιων τελών προστα-
σίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται γενικά ή κατά 
κατηγορία περιπτώσεων από το διοικητικό 
συμβούλιο του ΟΒΙ και η οποία παρέχεται 
από την ημερομηνία καταχώρισης της δή-
λωσης στο μητρώο ανοικτών αδειών εκμε-
τάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
μόνο για το χρονικό διάστημα που ισχύει η 
δημόσια προσφορά. Στον δικαιούχο του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο οποίος προ-
βαίνει σε προσφορά αδειών εκμετάλλευ-
σης χωρίς αποζημίωση σε φορείς κοινω-
νικής και αλληλέγγυας οικονομίας του ν. 
4430/2016 (Α` 205) ή σε δημόσιες επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς του ν. 3429/2005 
(Α` 314), που παρέχουν υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας και δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο 
Β` του νόμου αυτού, παρέχεται απαλλαγή 
από την υποχρέωση καταβολής των οφει-
λόμενων ετήσιων τελών προστασίας του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το χρονικό 
διάστημα που ισχύει η δημόσια προσφο-
ρά. 

 

3. Η προσφορά μπορεί να αποσυρθεί, 
οποτεδήποτε, με έγγραφη κοινοποίηση 
στον ΟΒΙ, εφόσον κανείς δεν έχει εκδηλώ-
σει στον δικαιούχο του διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας πρόθεση να κάνει χρήση της 
ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται με το εν 
λόγω δίπλωμα. Η απόσυρση της προ-
σφοράς αρχίζει να ισχύει από την ημερο-
μηνία παραλαβής της κοινοποίησης. 

 

4. Δεν είναι δυνατή η προσφορά των α-
δειών των παραγράφων 1, 2 και 3 όταν 
υπάρχει αποκλειστική άδεια εκμετάλλευ-
σης του διπλώματος, η οποία έχει κατα-
χωρηθεί στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσι-
τεχνίας, ή εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση 
καταχώρισης τέτοιας άδειας. Με την υπο-
βολή της δημόσιας προσφοράς δεν μπο-
ρεί να γίνει δεκτή αίτηση καταχώρισης α-
ποκλειστικής άδειας στο μητρώο διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας παρά μόνον αν απο-
συρθεί η προσφορά. 

5. Η αποδοχή της δημόσιας προσφοράς 
νομιμοποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο να 
κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας που προ-
στατεύεται με το δίπλωμα ως μη αποκλει-
στικός δικαιοδόχος. 

 

6. Οποιος επιθυμεί να κάνει χρήση της 
ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται με το 
δίπλωμα επί τη βάσει της δημόσιας προ-
σφοράς πρέπει να το δηλώσει στον ΟΒΙ, 
υποδεικνύοντας τη χρήση της ευρεσιτε-
χνίας, στην οποία πρόκειται να προβεί. Ο 
ΟΒΙ κοινοποιεί τη δήλωση στο δικαιούχο 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στον 
αιτούντα. Ο αιτών νομιμοποιείται να χρη-
σιμοποιήσει την ευρεσιτεχνία με τον τρόπο 
που έχει υποδείξει μέσα σε προθεσμία 
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της 
δήλωσης, την οποία έχει υποβάλει στον 
ΟΒΙ. 

 

7. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
μερών και ύστερα από αίτηση οποιουδή-
ποτε μέρους και ακρόασης αμφοτέρων, ο 
ΟΒΙ καθορίζει το χρηματικό ποσό της α-
ποζημίωσης που πρέπει να πληρώσει ο 
δικαιοδόχος. Ο ΟΒΙ μπορεί να τροποποι-
ήσει την οφειλόμενη αποζημίωση αν έ-
χουν προκύψει στοιχεία τα οποία καθι-
στούν την αποζημίωση, που έχει καθορι-
στεί, προδήλως ακατάλληλη. Η αίτηση για 
τροποποίηση της αποζημίωσης δεν μπο-
ρεί να υποβληθεί πριν παρέλθει ένα (1) 
έτος από την έκδοση της απόφασης κα-
θορισμού της. Οι αποφάσεις του ΟΒΙ για 
καθορισμό ή τροποποίηση της οφειλόμε-
νης αποζημίωσης υπόκεινται στον ακυρω-
τικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας. 

 

 8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση 
συναρμόδιων Υπουργών καθορίζεται ο 
τρόπος καταχώρισης των δημόσιων προ-
σφορών αδειών εκμετάλλευσης, καθώς 
και οι διαδικασίες συναινετικής επίλυσης 
των διαφορών που ανακύπτουν. [1] 

 
 

1 Το άρθρο 12Α προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.2  

Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 
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Άρθρο 13 

Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης 

 

1.  Ο ΟΒΙ μπορεί να παραχωρεί σε τρί-
τους, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, 
μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας, εφόσον συντρέ-
χουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
 

α. έχει παρέλθει τριετία από τη χορήγηση 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τετραε-
τία από την κατάθεση της αίτησης για 
χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνί-
ας, 

β. η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικεί-
μενο εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή, 
εφόσον υπήρξε, η εν λόγω εκμετάλλεση 
δεν αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας 
ζήτησης. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εκμε-
τάλλευση νοείται και η εισαγωγή προϊό-
ντων που κατασκευάστηκαν σε οποιοδή-
ποτε κράτος-μέλος του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Εμπορίου. 
 

2. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης 
δεν παρέχεται στην περίπτωση που ο 
δκαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
δικαιολογήσει τη μη εκμετάλλευση ή τη μη 
επαρκή εκμετάλλευση στη χώρα.  

 

3. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης: 

 

α. δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, 

β. δεν μπορεί να μεταβιβαστεί παρά μόνον 
από κοινού με το τμήμα της επιχείρη-
σης ή πελατείας το οποίο εκμεταλλεύε-
ται την εφεύρεση,  

γ. περιορίζεται στο μέτρο που είναι ανα-
γκαίο για την επίτευξη του σκοπού για 
τον οποίο έχει παρασχεθεί η άδεια, 

δ. η χρήση της επιτρέπεται κατά κύριο 
λόγο για την κάλυψη της ζήτησης στην 
εγχώρια αγορά, 

ε. εφόσον έχει χορηγηθεί για κύριο δίπλω-
μα ευρεσιτεχνίας, η άδεια εκτείνεται και 
στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας, 

 

ζ. όταν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφορά 
τεχνολογία στον τομέα των ημιαγωγών, 
επιτρέπεται μόνο η χρήση της άδειας 
από κρατικές αρχές για μη εμπορικούς 
σκοπούς ή για την άρση των συνεπειών 
μιας πρακτικής που έχει κριθεί ως αντι-
βαίνουσα στον ανταγωνισμό ύστερα 
από σχετική δικαστική ή διοικητική δια-
δικασία. 

 

4. Ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
μπορεί να ζητήσει από τον ΟΒΙ τη χορή-
γηση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευ-
σης προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας, εφόσον η εφεύρεσή του σχετίζεται 
με την εφεύρεση του προγενέστερου δι-
πλώματος και δεν είναι δυνατή η εκμετάλ-
λευση αυτής της εφεύρεσης χωρίς να θι-
γούν τα δικαιώματα των κατόχων του 
προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνί-
ας. Η άδεια χορηγείται μόνο αν η εφεύρε-
ση του μεταγενέστερου διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας στηρίζεται σε σημαντική τεχνική 
πρόοδο μεγάλης οικονομικής σπουδαιότη-
τας σε σχέση με την εφεύρεση του προγε-
νέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ε-
φόσον χορηγηθεί η άδεια, ο δικαιούχος 
του πρώτου διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
δικαιούται να λάβει παράλληλη άδεια με 
εύλογους όρους για τη χρήση της εφεύρε-
σης που κατοχυρώνεται με το δεύτερο 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η άδεια υποχρεω-
τικής εκμετάλλευσης του πρώτου διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να εκχω-
ρηθεί παρά μόνον από κοινού με το δεύ-
τερο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

 

5. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης 
χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδια-
φερομένου στον ΟΒΙ. Η αίτηση συνοδεύε-
ται από στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν 
ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει προ-
σπάθειες να εξασφαλίσει την άδεια του 
δικαιούχου με εύλογους οικονομικούς ό-
ρους και προϋποθέσεις, και οι προσπά-
θειες αυτές δεν έχουν ευοδωθεί μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων. Ο ΟΒΙ εκδίδει από-
φαση επί της αίτησης μέσα σε προθεσμία 
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εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης. Αντίγραφο της 
αίτησης για χορήγηση μη συμβατικής ά-
δειας εκμετάλλευσης κοινοποιείται στον 
κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο 
τελευταίος μπορεί να υποβάλει εγγράφως 
τις παρατηρήσεις του ενώπιον του ΟΒΙ 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την ημερομηνία κοινο-
ποίησης της αίτησης. 

 

6. Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο ΟΒΙ χο-
ρηγεί τη μη συμβατική άδεια εκμετάλλευ-
σης. Η άδεια περιέχει την έκταση του δι-
καιώματος εκμετάλλευσης της εφεύρεσης, 
τη διάρκεια ισχύος της, την προθεσμία 
έναρξης της εκμετάλλευσης της εφεύρε-
σης στην Ελλάδα, καθώς και το ύψος και 
τους όρους αποζημίωσης του δικαιούχου 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον 
δικαιούχο της άδειας. Το ύψος και οι όροι 
της αποζημίωσης καθορίζονται ανάλογα 
με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλ-
λευσης της προστατευόμενης εφεύρεσης. 

 

7. Η απόφαση της παραγράφου 6 κατα-
χωρίζεται στο μητρώο διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας, δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται 
στα πρόσωπα της παραγράφου 5. Η α-
πόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομη-
νία δημοσίευσής της στο Ειδικό Δελτίο 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

8. Υστερα από αίτηση του κατόχου του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή της μη συμ-
βατικής άδειας εκμετάλλευσης, ο ΟΒΙ 
μπορεί να τροποποιεί τους όρους χορή-
γησης της άδειας, εφόσον υπάρχουν νέα 
στοιχεία που δικαιολογούν την τροποποί-
ηση, ή να ανακαλεί τη μη συμβατική άδεια 
εκμετάλλευσης, εφόσον ο δικαιούχος της 
δεν εφαρμόζει τους όρους της άδειας ή 
εφόσον οι προϋποθέσεις για την παροχή 
της έπαυσαν να υπάρχουν. Η απόφαση 
του ΟΒΙ επί της αίτησης για ανάκληση ή 
τροποποίηση της άδειας εκδίδεται μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Αν η 
άμεση ανάκληση προκαλεί σημαντική 

βλάβη στον δικαιούχο της μη συμβατικής 
άδειας, ο ΟΒΙ μπορεί να επιτρέπει τη συ-
νέχιση της εκμετάλλευσης για εύλογο χρο-
νικό διάστημα, το οποίο πρέπει να καθορί-
ζεται με σαφήνεια. Η παράγραφος 7 ε-
φαρμόζεται αναλόγως. 

 

9. Ο δικαιούχος μιας μη συμβατικής ά-
δειας εκμετάλλευσης έχει τα ίδια δικαιώμα-
τα και υποχρεώσεις με τους κατόχους δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

 

10. Οι αποφάσεις του ΟΒΙ για χορήγηση, 
τροποποίηση ή ανάκληση των μη συμβα-
τικών αδειών εκμετάλλευσης υπόκεινται 
στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου 
της Επικρατείας. [1] 

 

Άρθρο 14 

Υπαγωγή σε καθεστώς υποχρεωτικής  

αδειοδότησης[2] 

 

1. Για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμ-
φέροντος δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί 
να υπάγεται σε καθεστώς υποχρεωτικής 
αδειοδότησης, ύστερα από γνωμοδότηση 
του ΟΒΙ, με απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης και των κατά πε-
ρίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. 
 
 2. Λόγοι δημόσιου συμφέροντος συντρέ-
χουν όταν: 
 
α. τα προϊόντα ή οι μέθοδοι παραγωγής 

που προστατεύονται με το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας διατίθενται στο κοινό σε 
ανεπαρκή ποσότητα, ποιότητα, ή σε 
ασυνήθιστα υψηλές τιμές σε σχέση με 
τις τιμές ομοειδών προϊόντων σε ομο-
ειδείς αγορές, 

β. η εκμετάλλευση του εν λόγω διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας επιβάλλεται για λό-
γους δημόσιας υγείας, 

γ. η εκμετάλλευση του διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας συνιστά πράξη αθέμιτου α-
νταγωνισμού, 

 
1 Το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 

Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 
2 Το άρθρο 14 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 

Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 
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δ. η εκμετάλλευση του διπλώματος ευρε-

σιτεχνίας είναι απαραίτητη για τη συμ-
μόρφωση με πρότυπο το οποίο εξυ-
πηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

ε. η έλλειψη εκμετάλλευσης του διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας πλήττει την οικονομι-
κή και τεχνολογική ανάπτυξη της χώ-
ρας. 

 
3. Πριν από την έκδοση της απόφασης της 
παραγράφου 1 καλείται ο κάτοχος του δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλο 
πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει 
χρήσιμες συμβουλές, να εκθέσει τις από-
ψεις του. 
 
4. Με την απόφαση της παραγράφου 1, 
ύστερα από γνωμοδότηση του ΟΒΙ, καθο-
ρίζεται το ύψος και οι όροι καταβολής α-
ποζημίωσης στον κάτοχο του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας. Το ύψος της αποζημίωσης 
καθορίζεται ανάλογα με την έκταση της 
βιομηχανικής εκμετάλλευσης της εφεύρε-
σης. 
 
Σε περίπτωση διαφωνίας του δικαιούχου 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το ύψος 
της αποζημίωσης, η αποζημίωση καθορί-
ζεται από το κατά τόπο μονομελές πρω-
τοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλι-
στικών μέτρων. 
 
5. Μετά την υπαγωγή ενός διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας σε καθεστώς υποχρεωτικής 
αδειοδότησης, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 
μπορεί να υποβάλλει αίτηση ενώπιον του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης του εν 
λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η άδεια 
εκμετάλλευσης εκδίδεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με 
την οποία προσδιορίζεται σαφώς η χρονι-
κή διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής της. Η 
παράγραφος 3 του άρθρου 13 εφαρμόζε-
ται αναλόγως. 
 
6. Για λόγους που αφορούν την εθνική 
άμυνα της χώρας, μπορεί να παρέχεται 
άδεια εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης ε-

ντός της Επικράτειας σε φορείς του δημό-
σιου τομέα με αιτιολογημένη απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και Εθνικής Άμυνας. Σε αυτή την περί-
πτωση, ο δικαιούχος του διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας ενημερώνεται για την παρα-
χωρηθείσα άδεια το αργότερο μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης της απόφασης. Οι παράγραφοι 
2 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως.» 

 

Αρθρο 14Α 

Υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης 

του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 

 

1. Οι αιτήσεις για χορήγηση υποχρεωτι-
κών αδειών εκμετάλλευσης του Κανονι-
σμού (ΕΚ) 816/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης 
Μαΐου 2006 (ΕΕ L 157) υποβάλλονται 
στον ΟΒΙ. Η άδεια χορηγείται με την προ-
ϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που κα-
θορίζονται στα άρθρα 6 έως 10 του Κανο-
νισμού και πρέπει να είναι σαφώς ορισμέ-
νη ως προς τη διάρκεια, το αντικείμενο και 
την αποζημίωση που καταβάλλεται στον 
δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 
για το οποίο έχει χορηγηθεί η υποχρεωτι-
κή άδεια εκμετάλλευσης. 

 

 2. Η υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης 
τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κοινο-
ποίησης της απόφασης του ΟΒΙ περί α-
ποδοχής της αίτησης στον αιτούντα και 
τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας. 

 

 3. Ο ΟΒΙ μπορεί να ανακαλέσει την υπο-
χρεωτική άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 
816/2006, αν ο κάτοχος της άδειας δεν 
τηρεί τους όρους της. 

 

 4. Οποιαδήποτε παραβίαση του άρθρου 
13 του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 και του 
άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 793/2016 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμ-
βουλίου της 11ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 135 ) 
λογίζεται ως προσβολή του διπλώματος 
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ευρεσιτεχνίας, για το οποίο έχει χορηγηθεί 
η υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης. 

 

 5. Η απόφαση του ΟΒΙ για τη χορήγηση 
υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης του 
Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 υπόκειται στον 
ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. [1] 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΤΩΣΗ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 15 

Ακυρότητα 

 

1.  Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κηρύσσεται 
άκυρο με δικαστική απόφαση αν:  

 

α.  Ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνί-
ας δεν είναι ο εφευρέτης ή ο εκδοχέας 
του ή ο δικαιούχος του σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφοι 4, 5 και 6.  

β.  Η εφεύρεση δεν είναι επιδεκτική διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρ-
θρο 5. 

γ. Η περιγραφή που επισυνάπτεται στο δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας δεν αρκεί για την 
εφαρμογή της εφεύρεσης από ειδικό. 

δ. Το αντικείμενο του χορηγηθέντος δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας επεκτείνεται 
πέρα από το περιεχόμενο της προστα-
σίας, έτσι όπως ζητήθηκε με την αίτηση. 

 

2. Για την άσκηση αγωγής κατά του κατό-
χου της περίπτωσης του εδαφίου α' της 
παραγράφου 1 νομιμοποιούνται οι λοιποί 
αναφερόμενοι στο ίδιο εδάφιο, ενώ σε κά-
θε άλλη περίπτωση κάθε ένας που έχει έν-
νομο συμφέρον. Η αγωγή ακύρωσης α-
σκείται ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού 
δικαστηρίου. Κάτοχοι διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας που δεν κατοικούν στην Ελλάδα ε-
νάγουν και ενάγονται στα δικαστήρια της 
πρωτεύουσας. 

 

 
1 Το άρθρο 14Α προστέθηκε  με το άρθρο 7 

Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 

3. Αν η ακυρότητα αναφέρεται σε μέρος 
της εφεύρεσης, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
περιορίζεται ανάλογα. [2] 

 

Άρθρο 16 

Έκπτωση 

 

1. Όποιος καταθέσει δήλωση παραίτησης 
στον OBI ή όποιος δεν καταβάλλει εμπρό-
θεσμα το τέλος προστασίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 24, εκπίπτει από τα δικαιώματα 
που απορρέουν από το δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας. 

 

2. Ο OBI εκδίδει πράξη για την έκπτωση, 
η οποία δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η έκπτωση ι-
σχύει από τη δημοσίευση. 

 

3. Αν έχει παραχωρηθεί μη συμβατική ά-
δεια εκμετάλλευσης ή δικαίωμα στην ευρε-
σιτεχνία, απαιτείται για την καταχώρηση 
της παραίτησης και γραπτή συναίνεση του 
δικαιούχου της άδειας ή του δικαιώματος. 

 

Άρθρο 17 

Αγωγές κατόχου διπλώματος –  

Ψευδής δήλωση 

 

1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επα-
πειλούμενης προσβολής του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχός του μπορεί να 
αξιώσει την άρση της προσβολής και την 
παράλειψή της στο μέλλον. Η άρση της 
προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ 
αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την α-
πόσυρση από το εμπόριο των εμπορευ-
μάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δι-
καίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον 
απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησί-
μευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή 
των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την ορι-
στική απομάκρυνση αυτών από το εμπό-
ριο ή γ) την καταστροφή αυτών σύμφωνα 
με την παράγραφο 5. Κατά την εξέταση 
του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου 

 
2 Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 εφαρμό-

ζονται συμπληρωματικώς και προκειμένου περί κήρυξης 
ακυρότητας δικαιώματος επί της τοπογραφίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Π.Δ. 45 της 11.2/1.3.91 (Α` 24). 
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λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας 
μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής 
και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς 
και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των 
μέτρων που προβλέπονται στο δεύτερο 
εδάφιο γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, 
εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το 
αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδα-
φίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δι-
καιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, 
οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιού-
νται από τρίτον για την προσβολή δικαιω-
μάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 
11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δι-
καστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πρά-
ξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική 
ποινή έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ 
υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά 
ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ. Για τη δια-
πίστωση της παράβασης της υποχρέωσης 
πα-ράλειψης του προηγούμενου εδαφίου 
εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 
686 επ. Κ.Πολ.Δ.[1]  

 

2. Σε περίπτωση υπαίτιας προσβολής του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ο ζημιωθής κά-
τοχός του δικαιούται να απαιτήσει την α-
ποκατάσταση της ζημίας ή την απόδοση 
της ωφέλειας από την αθέμιτη εκμετάλλευ-
ση της ευρεσιτεχνίας ή την πληρωμή πο-
σού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκ-
μετάλλευσης. 

3. Τα ίδια δικαιώματα παρέχονται στο δι-
καιούχο αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευ-
σης, σε όποιον έχει δικαίωμα στην ευρεσι-
τεχνία και σ' εκείνον που έχει καταθέσει αί-
τηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνί-
ας. Στην τελευταία περίπτωση το δικαστή-
ριο μπορεί να αναβάλει την εκδίκαση της 
υπόθεσης έως ότου χορηγηθεί το δίπλω-
μα ευρεσιτεχνίας. 

 

4. Οι πιο πάνω απαιτήσεις παραγράφο-
νται ύστερα από πέντε έτη αφότου ο κάτο-
χος του διπλώματος έλαβε γνώση είτε της 
προσβολής, είτε της ζημίας και του προς 

 
1 Η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.1733/1987 (Α΄ 171) 
αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1  του άρθρου 53 
του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄, 24.05.2011), σε εναρ-
μόνιση με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ.  

αποζημίωση υποχρέου και οπωσδήποτε 
ύστερα από την πάροδο είκοσι ετών από 
την προσβολή. 

 

5. Σε περίπτωση καταδίκης του εναγόμε-
νου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την 
καταστροφή των προϊόντων που κατα-
σκευάστηκαν κατά παράβαση των διατά-
ξεων του νόμου αυτού. Το δικαστήριο 
μπορεί επίσης αντί της καταστροφής να 
διατάξει την απόδοση των προϊόντων, ή 
μέρους αυτών, στον ενάγοντα για ολική ή 
μερική αποζημίωσή του, εάν αυτός το ζη-
τήσει.  

 

6. Αν η εφεύρεση αφορά μέθοδο κατα-
σκευής προϊόντος, κάθε προϊόν της ίδιας 
φύσης τεκμαίρεται ότι κατασκευάστηκε με 
βάση την προστατευόμενη μέθοδο. 

 

7. Όποιος επιθέτει σε προϊόντα ή στα πε-
ρικαλύμματά τους, ή στα κάθε είδους ε-
μπορικά έγγραφα που προορίζονται για το 
κοινό ή άλλα ανάλογα μέσα δημοσιότητας 
και διαφήμισης, ψευδή δήλωση, ότι τα 
σχετικά αντικείμενα προστατεύονται από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τιμωρείται με φυ-
λάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποι-
νή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων δραχ-
μών ή και με τις δύο ποινές. [2] 

 

Άρθρο 17Α 

(άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48) 

Απόδειξη και δικαίωμα ενημέρωσης 

 

1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει 
ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
επαρκή προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών 
του περί προσβολής ή επικείμενης προ-
σβολής δικαιωμάτων του παρόντος νό-
μου, ενώ παράλληλα επικα-λείται αποδει-
κτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον 

 
2 Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 

άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 
με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 
Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, 
Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ 
του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώ-
σεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των 
δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του 
καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος. 
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έλεγχο του αντιδίκου, το δικαστήριο ύστε-
ρα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να 
διατάξει την προσκόμιση των αποδεικτι-
κών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η  
ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, 
αξιολογουμένων και των λοιπών περιστά-
σεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί 
ότι συνιστά βάσιμο αποδεικτικό στοιχείο. 
Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν 
προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι 
προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου 
που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνω-
στοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων 
θεωρούνται ομολογημένοι. 

 

2. Υπό τους όρους που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παρα-
γράφου, αν συντρέχει προσβολή των δι-
καιωμάτων σε εμπορική κλίμακα, το δικα-
στήριο μπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση 
διαδίκου, να διατάξει τη γνωστοποίηση 
τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπο-
ρικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο του αντιδίκου. Η ύπαρξη σημαντι-
κού αριθμού αντιγράφων, αξιολογούμενων 
και των λοιπών περιστάσεων της υπόθε-
σης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά ε-
παρκή ένδειξη προσβολής σε εμπορική 
κλίμακα. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολό-
γητα δεν προσκομίσει τα έγγραφα που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι 
προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου 
που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνω-
στοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων 
θεωρούνται ομολογημένοι. 

 

3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο δια-
σφαλίζει την προστασία των ε-
μπιστευτικών πληροφοριών. 

 

4. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του 
διαδίκου, ελεγχόμενο από το δικαστήριο 
για την αναλογικότητά του, το οποίο υπο-
βάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς 
στο πλαίσιο δίκης για προ-σβολή δικαιω-
μάτων του παρόντος νό-μου, ο πρόεδρος 
επί πολυμελούς δικαστηρίου ή ο δικαστής 
του μονομελούς δικαστηρίου, δικάζοντας 
κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. 

Κ.Πολ.Δ., μπορεί και πριν από την συζή-
τηση της υπόθεσης να διατάσσει την πα-
ροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για 
την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής 
των εμπορευμάτων ή παροχής των υπη-
ρεσιών, που προσβάλλουν δικαίωμα του 
παρόντος νόμου. Το ίδιο μπορεί να δια-
τάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου, το οποίο: (α) βρέθηκε να κα-
τέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπο-
ρική κλίμακα, (β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί 
τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική 
κλίμακα, (γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε 
εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμο-
ποιούμενες για την προσβολή δικαιώμα-
τος ή (δ) υποδείχθηκε από πρόσωπο των 
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ ως εμπλεκόμε-
νο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή 
των εμπορευμάτων ή στην παροχή των 
υπηρεσιών. Όποιος αδικαιολόγητα παρα-
βεί διαταγή του δικαστηρίου κατά την πα-
ρούσα παράγραφο καταδικάζεται εκτός 
από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική 
ποινή ύψους έως εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ, που κατατίθεται στο δη-
μόσιο ταμείο. 

 

5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 πε-
ριλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: (α) τα 
ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των 
παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, 
προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων 
κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, 
καθώς και των παραληπτών χονδρεμπό-
ρων και των εμπόρων λιανικής, (β) πλη-
ροφορίες για τις ποσότητες που παρή-
χθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, 
παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς 
και για το τίμημα που αφορά στα εν λόγω 
εμπορεύματα ή υπηρεσίες. 

 

6. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποί-
ες: (α) παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώ-
ματα πληρέστερης ενημέρωσης, (β) διέ-
πουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή 
ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών 
που γνωστοποιούνται βάσει των παρα-
γράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, (γ) 
διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική ά-
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σκηση του δικαιώματος ενημέρωσης ή (δ) 
παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της 
παροχής πληροφοριών που θα υποχρέω-
ναν το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 
4 πρόσωπο να παραδεχθεί τη συμμετοχή 
του ιδίου ή των στενών συγγενών του 
στην προσβολή δικαιωμάτων του παρό-
ντος νόμου ή (ε) διέπουν την προστασία 
της εμπιστευτικότητας των πηγών πληρο-
φοριών ή την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων. 

 

7. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληρο-
φόρηση παράσχει ανακριβείς πληροφορί-
ες από δόλο ή από βαρειά αμέλεια, ευθύ-
νεται για τη ζημία που εκ του λόγου τούτου 
προξένησε. [1][2] 

 

Άρθρο 17Β 

(άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48) 

Συντηρητική απόδειξη 

και λοιπά ασφαλιστικά μέτρα 

 

1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή δι-
καιώματος που προστατεύεται από τον 
παρόντα νόμο, το Μονομελές Πρωτο-
δικείο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστι-
κό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των 
αντικειμένων που κατέχονται από τον καθ’ 
ου και αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν 
ή απόδειξη της προσβολής. Αντί για συ-
ντηρητική κατάσχεση, το δικαστήριο μπο-
ρεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή 
των αντικειμένων αυτών περιλαμβανομέ-
νης και της φωτο-γράφησής τους. Στις 
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου 
εφαρμόζεται το άρθρο 687 παράγραφος 1 
Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον απαιτείται, χορηγεί-
ται προ-σωρινή διαταγή κατά το άρθρο 
691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. 

 
1Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέ-

θηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 
118/24.5.2011 
2 Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 
άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 
με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 
Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, 
Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ 
του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώ-
σεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των 
δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του 
καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος. 

2. Το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει κατά 
του καθ’ ου ασφαλιστικά μέτρα, με σκοπό 
να προληφθεί κάθε επικείμενη προσβολή 
δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή να 
απαγορευθεί προσωρινά η συνέχιση της 
προσβολής, εφόσον απαιτείται, με την 
απειλή καταβολής χρηματικής ποινής κατ’ 
άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ., για κάθε προσβολή 
ή συνέχιση των προσβολών των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Για τη διαπίστωση της πλή-
ρωσης των προϋποθέσεων ενεργοποίη-
σης της υποχρέωσης καταβολής χρηματι-
κής ποινής, σύμφωνα με το διαταχθέν 
ασφαλιστικό μέτρο ή την συναφή διάταξη 
του άρθρου 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., εφαρ-
μόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. 
Κ.Πολ.Δ. Το δικαστήριο μπορεί να εξαρ-
τήσει τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής 
από την παροχή εγγύησης με σκοπό να 
διασφαλισθεί η αποζημίωση του δικαιού-
χου. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να δια-
τάσσει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη 
δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμά-
των, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι 
προσβάλ-λουν δικαιώματα του παρόντος 
νόμου, προκειμένου να εμποδισθεί η εί-
σοδος ή η κυκλοφορία τους στο εμπόριο. 

 

3. Στις περιπτώσεις προσβολών που δι-
απράττονται σε εμπορική κλίμακα το δι-
καστήριο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλι-
στικό μέτρο τη συντηρητική κα-τάσχεση 
των περιουσιακών στοιχείων του φερόμε-
νου ως παραβάτη, περιλαμβανομένης της 
δέσμευσης των τραπεζικών του λογαρια-
σμών. Προς τούτο, το δικαστήριο μπορεί 
να διατάσσει οποιονδήποτε κατέχει τις 
σχετικές πληροφορίες να προβεί στη 
γνωστοποίηση τραπεζικών, ρηματο-
οικoνομικών ή εμπορικών εγγράφων ή να 
εξασφαλίσει την προσήκουσα πρόσβαση 
στις σχετικές πληροφορίες. 

 

4. Η απόφαση περί των ασφαλιστικών 
μέτρων των παραγράφων 2 και 3 μπορεί 
να λαμβάνεται, εφόσον ενδείκνυται, χωρίς 
να ακουστεί η άλλη πλευρά κατ’ άρθρο 
687 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., ιδίως όταν τυχόν 
καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέ-
σει ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα. 
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Όταν στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση 
ή η διαταγή του δικαστηρίου δεν κοινο-
ποιείται κατά νόμο στον καθ’ ου πριν ή 
κατά την εκτέλεση αυτής, η κοινοποίηση 
της στον καθ’ ου γίνεται την πρώτη εργά-
σιμη ημέρα μετά την εκτέλεση, διαφορετι-
κά οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν 
αυτή καθίστανται άκυρες. 

 

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 
και 3 το δικαστήριο μπορεί να δι-ατάσσει 
τα μέτρα με τον όρο να δοθεί από τον αι-
τούντα εγγύηση, που καθορίζεται με την 
απόφασή του ή την προσωρινή διαταγή ή 
και χωρίς εγγύηση και τάσσει υποχρεωτι-
κώς προθεσμία για την άσκηση της αγω-
γής για την κύρια υπόθεση κατά το άρθρο 
693 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Αν περάσει 
άπρακτη η προθεσμία αυτή αίρεται αυτο-
δικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. 

 

6. Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά 
μέτρα ή συντηρητική απόδειξη χωρίς να 
είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός 
των αποδεικτικών στοιχείων, που αποδει-
κνύουν την προσβολή ή την απειλή της, 
αλλά αρκεί ο προσδιορισμός τους ανά κα-
τηγορία. 

 

7. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 
έως και 6, το δικαστήριο έχει την εξουσία 
να απαιτεί από τον αιτούντα να προσκο-
μίσει κάθε ευλόγως διαθέσιμο αποδεικτικό 
στοιχείο για να σχηματίσει με επαρκείς 
ενδείξεις την πεποίθηση ότι είναι ο δικαι-
ούχος του δικαιώματος και ότι το δικαίωμά 
του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβο-
λή. 

 

8. Αν τα ασφαλιστικά μέτρα του παρόντος 
άρθρου ανακληθούν εξαιτίας οποιασδή-
ποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος 
ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν 
υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής 
των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, το 
δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον αι-
τούντα, εφόσον ενήργησε καταχρηστικά, 
ύστερα από αίτηση του καθ’ ου, να κατα-
βάλει στον καθ’ ου προσήκουσα αποζη-

μίωση για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας 
των εν λόγω μέτρων. [1][2] 

 

Άρθρο 17Γ 

(άρθρο 12 Οδηγίας 2004/48) 

Εναλλακτικά μέτρα 

 

Μετά από αίτηση του προσώπου έναντι 
του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα 
των άρθρων 17Α και 17Β, το δικαστήριο 
μπορεί, αντί της εφαρμογής των προανα-
φερόμενων μέτρων, να διατάξει την κατα-
βολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζη-
μιωθέντα, αν το εν λόγω πρόσωπο ενήρ-
γησε χωρίς δόλο ή αμέλεια, εφόσον η ε-
κτέλεση των εν λόγω μέτρων θα του προ-
καλούσε δυσανάλογη ζημία και εφόσον η 
καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον 
ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς ικα-
νοποιητική. [3] [4] 

 

Άρθρο 17Δ 

(άρθρα 13, 14 και 15 της Οδηγίας 
2004/48) 

Αποζημίωση, δικαστικά έξοδα και  
δημοσιότητα αποφάσεων 

 

1. Μετά από αίτηση του ζημιωθέντος, το 
δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον πα-
ραβάτη, ο οποίος προέβη σε προσβολή 
του δικαιώματος από δόλο ή βαριά αμέ-

 
1Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέ-

θηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 
118/24.5.2011. 
2Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 

άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 
με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 
Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, 
Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ 
του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώ-
σεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των 
δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του 
καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος 
3Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέ-

θηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 
118/24.5.2011. 
4Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 
άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 
με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 
Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, 
Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ 
του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώ-
σεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των 
δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του 
καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος. 
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λεια, να καταβάλει στον δικαιούχο του δι-
καιώματος αποζημίωση αντίστοιχη προς 
την πραγματική ζημία που υπέστη ο δικαι-
ούχος εξαιτίας της προσβολής του δικαιώ-
ματός του. Για τον καθορισμό της αποζη-
μίωσης το δικαστήριο: α) λαμβάνει υπόψη 
όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνη-
τικές οικονομικές επιπτώσεις, συμπερι-
λαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις 
οποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και 
τα τυχόν αδικαιο-λόγητα κέρδη που απο-
κόμισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυ-
ται, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομι-
κών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε 
στον κάτοχο του δικαιώματος η προσβο-
λή, ή β) εναλλακτικά προς την προηγού-
μενη περίπτωση υπό στοιχείο α΄, δύναται, 
εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζει την απο-
ζημίωση ως κατ’ αποκοπήν ποσό βάσει 
στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των 
δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα 
οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει 
την άδεια να χρησιμοποιεί το προσβαλλό-
μενο δικαίωμα. 

 

2. Στις υποθέσεις του παρόντος νόμου τα 
εν γένει δικαστικά έξοδα και τέλη περιλαμ-
βάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συνα-
φή δαπάνη, όπως τα έξοδα των μαρτύ-
ρων, την αμοιβή των πληρεξουσίων δικη-
γόρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμό-
νων και τεχνικών συμβούλων των διαδί-
κων και τη δαπάνη για την ανακάλυψη 
των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως 
υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρ-
θρων 173 Κ.Πολ.Δ. επ. 

 

3. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του 
διαδίκου, μπορεί να του επιτρέψει να δη-
μοσιεύσει το σύνολο ή τμήμα της απόφα-
σης που αφορά δικαιώματα που προστα-
τεύονται από τον παρόντα νόμο στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο με 
έξοδα του ηττηθέντος δια-δίκου. [1] [2] 

 

 

 

 

 

Άρθρο 17Ε 

(άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας 2004/48) 

Κώδικες δεοντολογίας και  
ανταλλαγή πληροφοριών 

 

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές ή 
επαγγελματικές ενώσεις καταρτίζουν κώ-
δικες δεοντολογίας με σκοπό να συμβά-
λουν σε εθνικό, κοινοτικό ή διε-θνές επί-
πεδο στην επιβολή των δικαιωμάτων του 
παρόντος νόμου. Οι κώδικες δεοντολογίας 
και η ενδεχόμενη αξιολόγηση της εφαρμο-
γής τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2. Εθνικός ανταποκριτής για τα δι-
καιώματα του παρόντος νόμου ορίζεται ο 
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. [1] 
[2] 

 

Άρθρο 17ΣΤ 

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/48) 

Διεύρυνση νομιμοποιούμενων 

προσώπων 

 

Η εφαρμογή των μέτρων που προ-
βλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 17 και των άρθρων 17Α, 17Β,17Γ, 
17Δ και 17Ε μπορεί να ζητηθεί και από: 

 

α. κάθε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιο-
δοτηθεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δι-
καιώματα, ιδίως οι κάτοχοι άδειας εκμε-
τάλλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

β. οργανισμούς προάσπισης επαγ-
γελματικών συμφερόντων, στους οποί-
ους αναγνωρίζεται συνήθως το δικαίω-
μα να εκπροσωπούν τους δικαιούχους 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

 
1 Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προ-
στέθηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 
118/24.5.2011. 
2 Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 
άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 
με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 
Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, 
Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ 
του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώ-
σεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των 
δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του 
καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος 
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σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. [1] 
[2] 

 

Άρθρο 17Ζ 

Εφαρμογή επί άλλων δικαιωμάτων 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

 

Τα άρθρα 17 παρ. 1, 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 
17Ε και 17ΣΤ εφαρμόζονται και για την 
προστασία των κατόχων τίτλου προ-
στασίας συμπληρωματικού πιστοποιη-
τικού για τα φάρμακα και συμπληρω-
ματικού πιστοποιητικού για τα φυτοπρο-
στατευτικά προϊόντα, των κατόχων βε-
βαιώσεων παράτασης ισχύος του συ-
μπληρωματικού πιστοποιητικού προστα-
σίας για παιδιατρικά φάρμακα, καθώς και 
των κατόχων τίτλων προστασίας φυτικών 
ποικιλιών, ονομασιών προέλευσης και 
γεωγραφικών ενδείξεων.[1] 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 18 

Έννοια - Διαδικασία χορήγησης 

 

1. Αν μια εφεύρεση αποτελεί τροποποίηση 
άλλης εφεύρεσης που προστατεύεται ήδη 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (κύριο δίπλω-
μα), ο δικαιούχος της τελευταίας μπορεί να 
ζητήσει την έκδοση νέου διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας (δίπλωμα τροποποίησης), 
εφ'όσον το αντικείμενο του νέου διπλώμα-
τος συνδέεται με μια τουλάχιστον αξίωση 
του κύριου διπλώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Τα άρθρα 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 17Ε, 17ΣΤ και 17Ζ 

προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 
3966/2011, (ΦΕΚ Α΄118/24.05.2011). 

2. Το δίπλωμα τροποποίησης ακολουθεί 
την τύχη του κύριου διπλώματος και λήγει 
μαζί με αυτό. Το δίπλωμα τροποποίησης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους 
δικαιούχους αδειών εκμετάλλευσης του 
κύριου διπλώματος εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά στις άδειες εκμετάλλευσης. 

 

3. Ετήσια τέλη προστασίας δεν καταβάλ-
λονται για το δίπλωμα τροποποίησης. 

 

4. Το δίπλωμα τροποποίησης μπορεί να 
μετατρέπεται σε κύριο δίπλωμα, αν το ζη-
τήσει ο κάτοχός του. Η διάρκεια ισχύος 
του διπλώματος που μετατράπηκε ρυθμί-
ζεται από το άρθρο 11. Ως ημερομηνία κα-
τάθεσης θεωρείται η ημερομηνία της αίτη-
σης για χορήγηση διπλώματος τροποποί-
ησης. 

 

5. Η ακυρότητα του κύριου διπλώματος 
δεν συνεπάγεται και την ακυρότητα του 
δπλώματος τροποποίησης. Σε περίπτωση 
που ακυρωθεί το κύριο δίπλωμα καταβάλ-
λονται για το δίπλωμα τροποποίησης τα 
τέλη που απαιτούνται για το κύριο δίπλω-
μα. 

 

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
του νόμου αυτού. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Αρθρο 19 

Έννοια - Διαδικασία χορήγησης 

 

1. Το πιστοποιητικό υποδείγματος χρη-
σιμότητας (ΠΥΧ) χορηγείται για κάθε 
τρισδιάστατο αντικείμενο με καθορισμέ-
νο σχήμα και μορφή, όπως εργαλείο, 
όργανο, συσκευή, σκεύος ή και εξάρτη-
μα τους, που προτείνεται ως νέο, βιομη-
χανικά εφαρμόσιμο και με δυνατότητα 
να δώσει λύση σε τεχνικό πρόβλημα. 

 

2. Όποιος ζητεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
μπορεί να ζητήσει μέχρι την έκδοση του 
διπλώματος τη μετατροπή της αίτησής 
του σε αίτηση για χορήγηση πιστοποιη-
τικού υποδείγματος χρησιμότητας. 

 

3. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού 
υποδείγματος χρησιμότητας είναι επτά 
χρόνια από την επομένη της ημέρας κα-
τάθεσης της αίτησης για χορήγηση πι-
στοποιητικού υποδείγματος χρησιμότη-
τας ή για χορήγηση διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας σε περίπτωση μετατροπής σύμ-
φωνα με την παράγραφο 2. 

 

4. Η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιη-
τικού υποδείγματος χρησιμότητας υπο-
βάλλεται στον OBI. Με απόφαση του Υ-
πουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε-
χνολογίας καθορίζονται οι προϋπο-
θέσεις για την κατάθεση της αίτησης, τα 
σχετικά  δικαιολογητικά  και   κάθε  άλλη 

 σχετική λεπτομέρεια. 

 

5. Αν η αίτηση χορήγησης πιστοποιητι-
κού υποδείγματος χρησιμότητας αφορά 
τρισδιάστατο αντικείμενο και πληρεί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 4, ο 
OBI χορηγεί πιστοποιητικό υποδείγμα-

τος χρησιμότητας, χωρίς προηγούμενο 
έλεγχο του νέου και του βιομηχανικά ε-
φαρμόσιμου χαρακτήρα του υποδείγμα-
τος χρησιμότητας, με ευθύνη του κατα-
θέτη. 

 

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις του νόμου αυτού για τα δι-
πλώματα ευρεσιτεχνίας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ & ΒΡΑΒΕΙΑ 

 

Άρθρο 20 

Τεχνικός νεωτερισμός -  
Επιχορηγήσεις - Βραβεία 

 

1. Για μια νέα λύση σε ένα συγκεκριμένο 
τεχνικό πρόβλημα (τεχνικός νεωτερι-
σμός), που προτείνεται από έναν ή πε-
ρισσότερους εργαζόμενους σε μία επι-
χείρηση και έχει σχέση με τις δραστηριό-
τητες της, μπορεί να χορηγείται βεβαίω-
ση τεχνικού νεωτερισμού. Η βεβαίωση 
τεχνικού νεωτερισμού αποτελεί βράβευ-
σή του ή των εργαζομένων για τη δη-
μιουργική συνεισφορά τους στην επιχεί-
ρηση. 

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο-
νται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χο-
ρήγησης βεβαίωσης τεχνικού νεωτερι-
σμού. 

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋ-
ποθέσεις επιχορήγησης ενώσεων και 
συλλόγων εφευρετών ή επιστημόνων 
καθώς και συνεταιρισμών και ενώσεων 
παραγωγικών μονάδων που αποβλέ-
πουν στην ανάπτυξη ερευνητικών και 
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τεχνολογικών εγκαταστάσεων και προ-
τύπων, στην από κοινού αξιοποίηση ε-
ρευνητικών αποτελεσμάτων ή στην πα-
ρουσίαση εφευρέσεων ή νέων προϊ-
όντων και μεθόδων σε έκθεση και συνέ-
δρια. 

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ε-
θνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιο-
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
ρυθμίζονται οι διαδικασίες χορήγησης 
κρατικών βραβείων ή και οικονομικής ε-
νίσχυσης εφευρετών, εργαζομένων σε ε-
πιχειρήσεις και οποιουδήποτε άλλου 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογί-
ας, στην εκλαΐκευση και διάδοση των ε-
πιστημονικών και τεχνολογικών γνώσε-
ων, καθώς και στη δημιουργία τεχνολο-
γικών εκθετηρίων και μουσείων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 
χώρας μπορούν, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου, να χορηγούν άδεια έ-
ως και δύο έτη, με αποδοχές μη υπερ-
βαίνουσες το πενήντα στα εκατό, σε ε-
ρευνητή οποιασδήποτε βαθμίδας ο ο-
ποίος επιθυμεί να αξιοποιήσει βιομηχα-
νικά και εμπορικά τις τεχνικές του επινο-
ήσεις ή και εφευρέσεις, εφ'όσον εμπί-
πτουν στο αντικείμενο του κέντρου ή ιν-
στιτούτου. Το ερευνητικό κέντρο ή ινστι-
τούτο ύστερα από αίτηση του ενδιαφε-
ρόμενου μπορεί να παρατείνει την πιο 
πάνω άδεια για άλλα τρία έτη συνολικά 
και με αποδοχές έως τα είκοσι πέντε στα 
εκατό (25%) των κανονικών. Ύστερα α-
πό πέντε έτη, ο ερευνητής επιλέγει να 
παραιτηθεί από το κέντρο ή να επανέλ-
θει με πλήρη απασχόληση. Η αξιολόγη-
ση των αιτήσεων για χορήγηση ή παρά-
ταση της άδειας γίνεται από το διοικητι-
κό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου ή 
ινστιτούτου και η παροχή ή η παράταση 
της άδειας εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας.[1]

 
1 Με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2919/2001 ορίζεται ότι: 

«Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και 
της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 1733/1987 
εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργι-
κούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό 
των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.I., στο ερευνητικό 
προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευ-
νας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και των νοσοκομείων, καθώς και στο 
τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων». 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 21 

Έννοια -  
Ακυρότητα όρων της σύμβασης 

 

1.   Με τη σύμβαση μεταφοράς τεχνολο-
γίας ο δότης τεχνολογίας υποχρεούται 
να παρέχει στο δέκτη τεχνολογία και ο 
δέκτης να καταβάλλει το συμφωνημένο 
τίμημα. Ως παροχή τεχνολογίας για την 
εφαρμογή του άρθρου    αυτού νοούνται 
ιδίως τα εξής: 

 

α. Η άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υ-
ποδείγματος χρησιμότητας. 

β.  Η μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας και πιστοποιητικών υποδείγμα-
τος χρησιμότητας. 

γ.  Η παροχή τεχνικών κατασκευαστικών 
οδηγιών, σχεδίων ή υπηρεσιών. 

δ. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και 
διοίκησης, καθώς και εξειδικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρε-
σιών παρακολούθησης και ελέγχου. 

ε. Η ανακοίνωση βιομηχανικών απορρή-
των με σχέδια, διαγράμματα, υπο-
δείγματα, πρότυπα, οδηγίες, αναλογί-
ες, συνθήκες, διαδικασίες, προδια-
γραφές και τρόπους παραγωγής προ-
ϊόντων που αναφέρονται στην παρα-
γωγική εκμετάλλευση. Τέτοια βιομη-
χανικά απόρρητα αποτελούν κυρίως 
οι τεχνικές πληροφορίες, στοιχεία ή 
γνώσεις που αφορούν σε μεθόδους, 
εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες, που έχουν 
πρακτική εφαρμογή ιδιαίτερα στην 
παραγωγή αγαθών και παροχή υπη-
ρεσιών, εφ'όσον δεν έχουν γίνει ευρύ-
τερα γνωστά. 

στ. Η από κοινού έρευνα ή ανάπτυξη νέ-
ας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειρα-
ματικών προγραμμάτων ή έργων. 

ζ. Η παροχή τεχνικής βοήθειας με τη 
μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης 
και κατάρτισης προσωπικού.  

 

2. Είναι άκυροι οι όροι: 

 

α. Των αδειών εκμετάλλευσης διπλωμά-
των ευρεσιτεχνίας που περιέχουν 
ρυθμίσεις αντίθετες με εκείνες του άρ-
θρου 3 του Κανονισμού αριθ. 
2349/1984 της Επιτροπής Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα 
Αρ. L 219/15) σχετικά με την εφαρμο-
γή του άρθρου 85 παρ. 3 της Συνθή-
κης της ΕΟΚ σε κατηγορίες συμφω-
νιών που αφορούν στην άδεια εκμε-
τάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνί-
ας. 

β. Των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολο-
γίας που περιέχουν απαγόρευση εξα-
γωγών. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ε-
νέργειας και Τεχνολογίας μπορεί με 
απόφασή του να επιτρέψει σύμβαση 
με ρήτρα απαγόρευσης εξαγωγών, αν 
αυτό επιβάλλουν σοβαροί λόγοι οικο-
νομικής ανάπτυξης και δημοσίου 
συμφέροντος και εφ'όσον η απαγό-
ρευση δεν αντίκειται σε διεθνείς υπο-
χρεώσεις της χώρας. 

 

Άρθρο 22 

Καταχώρηση σύμβασης μεταφοράς  
τεχνολογίας 

 

1. Η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας υ-
ποβάλλεται από τον συμβαλλόμενο ή 
τους συμβαλλόμενους που έχουν κατοι-
κία ή έδρα στην Ελλάδα, μέσα σε ένα 
μήνα από την κατάρτισή της στον OBI, 
και εφαρμόζονται παράλληλα οι διατά-
ξεις του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ 65). 

 

2. Η σύμβαση καταχωρίζεται στο μη-
τρώο μεταφοράς τεχνολογίας. Οι κατα-
χωριζόμενες συμβάσεις μεταφοράς τε-
χνολογίας, ή τα στοιχεία του κατά την 
παράγραφο 5 εντύπου, τηρούνται απόρ-
ρητα. Ο παραβάτης της παρούσας διά-
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ταξης τιμωρείται με τις ποινές που ορί-
ζονται στο άρθρο 17 του Ν. 146/1914 
"Περί αθέμιτου ανταγωνισμού". 

 

3.  Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κα-
ταχώρησης συμβάσεις με αντικείμενο:  

 

α. Μεμονωμένη χρησιμοποίηση αλλοδα-
πών μηχανικών και τεχνικών για την 
εγκατάσταση ή την επισκευή εργο-
στασίων ή μηχανημάτων. 

β.  Συμβουλές, σχέδια ή παρεμφερείς 
παροχές που συνήθως συνοδεύουν 
μηχανήματα ή εξοπλισμό, εφ' όσον 
δεν συνεπάγονται ειδική επιβάρυνση 
για εκείνον που προορίζονται. 

γ. Επείγουσα τεχνική βοήθεια ή επι-
σκευές, εφ' όσον έχουν αφορμή πα-
λαιότερη καταχωρημένη συμφωνία.  

δ.Τεχνική εκπαίδευση που παρέχουν εκ-
παιδευτικοί οργανισμοί ή επιχειρήσεις 
στους εργαζομένους σ' αυτές.  

ε.  Οπλικά συστήματα. 

 

4. Ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι για κατα-
χώριση της σύμβασης μεταφοράς τεχνο-
λογίας μπορούν είτε να καταθέσουν α-
ντίγραφο της σύμβασης είτε να συμπλη-
ρώσουν το κατά την παράγραφο 5 ειδι-
κό έντυπο. Αγωγή ή αίτηση σε δικαστή-
ριο που αφορά οποιαδήποτε διαφορά 
μεταξύ των συμβαλλομένων, η οποία α-
πορρέει από σύμβαση μεταφοράς τε-
χνολογίας, δε συζητείται χωρίς βεβαίω-
ση του OBI ότι τηρήθηκε η διάταξη της 
παραγράφου αυτής. 

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχα-
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορί-
ζονται η διαδικασία κατάρτισης, σύντα-
ξης και χορήγησης του ειδικού εντύπου 
για συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας 
και τα προς συμπλήρωση στοιχεία για 
στατιστική χρήση.  

 

6. Η κατάθεση της σύμβασης μεταφοράς 
τεχνολογίας στον OBI μπορεί να συνε-
πάγεται για τον ή τους συμβαλλόμενους 
καταθέτες της σύμβασης έκπτωση από 
το ποσό των οφειλομένων τελών στον 

OBI. Το ποσοστό της έκπτωσης καθορί-
ζεται με απόφαση του διοικητικού συμ-
βουλίου του OBI. 

 

Άρθρο 22Α 

(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2016/943) 

 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ 
του παρόντος εφαρμόζονται στις τεχνο-
γνωσίες και στις επιχειρηματικές πλη-
ροφορίες που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικά απόρρητα) και οι οποίες πα-
ράγουν έννομα αποτελέσματα στο έδα-
φος της Ελληνικής Επικράτειας. 

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ 
του παρόντος δεν θίγουν: 

 

α. την άσκηση του δικαιώματος στην 
ελευθερία της έκφρασης και της πλη-
ροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται 
στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμε-
λιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου 
του σεβασμού της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης, 

 

β. την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνι-
κών κανόνων που επιβάλλουν στους 
κατόχους εμπορικού απορρήτου να 
αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, πληροφορίες, συμπε-
ριλαμβανομένων εμπορικών απορρή-
των, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δι-
καστικές αρχές στο πλαίσιο της εκτέ-
λεσης των καθηκόντων των αρχών 
αυτών, 

 

γ. την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνι-
κών κανόνων που επιβάλλουν ή επι-
τρέπουν στα όργανα και τους οργανι-
σμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις 
εθνικές δημόσιες αρχές να αποκαλύ-
πτουν πληροφορίες που υποβάλλο-
νται από τις επιχειρήσεις, τις οποίες 
τα ανωτέρω όργανα, οργανισμοί ή 
αρχές κατέχουν σύμφωνα με, και σε 
συμμόρφωση με, τις υποχρεώσεις και 
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τα προνόμια που προβλέπονται στο 
ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, 

δ. την αυτονομία των κοινωνικών εταί-
ρων και το δικαίωμά τους να συνά-
πτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμ-
φωνα με το ενωσιακό και εθνικό δί-
καιο και την αντίστοιχη πρακτική. 

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ 
δεν αποτελούν λόγο περιορισμού της 
κινητικότητας των εργαζομένων. Ειδικό-
τερα, σε ό,τι αφορά την άσκηση της κι-
νητικότητας, η εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 22Α-22Κ δεν δικαιολογεί: 

 

α. τον περιορισμό της εκ μέρους των 
εργαζομένων χρήσης των πληροφο-
ριών, που δεν συνιστούν εμπορικό 
απόρρητο σύμφωνα με την περίπτω-
ση α` της παραγράφου 4, 

β. τον περιορισμό της χρήσης εκ μέρους 
των εργαζομένων της εμπειρίας και 
των δεξιοτήτων που έχουν νομότυπα 
αποκτήσει στο σύνηθες πλαίσιο της 
εργασίας τους, 

γ. την επιβολή στους εργαζομένους, μέ-
σω των συμβάσεων εργασίας τους, 
πρόσθετων περιορισμών εκτός όσων 
προβλέπονται από το εθνικό ή ενω-
σιακό δίκαιο. 

 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος, ι-
σχύουν οι εξής ορισμοί: 

 

α. ως «εμπορικό απόρρητο» νοούνται οι 
πληροφορίες οι οποίες πληρούν 
σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: 

αα. είναι απόρρητες, με την έννοια 
ότι, είτε ως σύνολο είτε από την ά-
ποψη του ακριβούς περιεχομένου 
και της διάταξης των συνιστωσών 
τους, δεν είναι ευρέως γνωστές σε 
πρόσωπα που ανήκουν στους κύ-
κλους που ασχολούνται συνήθως με 
αυτό το είδος πληροφοριών ούτε ά-
μεσα προσβάσιμες στα πρόσωπα 
αυτά, 

 

ββ. έχουν εμπορική αξία που απορ-
ρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα 
τους, 

γγ. το πρόσωπο, που έχει αποκτήσει 
νόμιμα τον έλεγχο επί των εν λόγω 
πληροφοριών, έχει καταβάλει εύλο-
γες προσπάθειες, λαμβανομένων 
υπόψη των περιστάσεων, για την 
προστασία του απόρρητου χαρακτή-
ρα τους, 

β. ως «κάτοχος εμπορικού απορρήτου» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσω-
πο που ελέγχει νόμιμα ένα εμπορικό 
απόρρητο, 

γ. ως «παραβάτης» νοείται κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που παράνομα 
έχει αποκτήσει, χρησιμοποιήσει ή 
αποκαλύψει εμπορικό απόρρητο, 

δ. ως «παράνομα εμπορεύματα» νοού-
νται τα εμπορεύματα των οποίων το 
σχέδιο, τα χαρακτηριστικά, η λειτουρ-
γία, η διαδικασία παραγωγής ή η ε-
μπορία αποκτούν σημαντικό πλεονέ-
κτημα από την παράνομη απόκτηση, 
χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών α-
πορρήτων. [1] 

 

 

Αρθρο 22Β 

(άρθρα 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/943) 

Απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη  

Εμπορικών απορρήτων 

 

1. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου 
θεωρείται νόμιμη, όταν το εμπορικό α-
πόρρητο προέρχεται από οποιονδήποτε 
από τους εξής τρόπους: 

 

α. ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία, 

β. παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμο-
λόγηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή 
αντικειμένου που έχει τεθεί στη διά-
θεση του κοινού ή που βρίσκεται νό-
μιμα στην κατοχή του αποδέκτη των 
πληροφοριών, ο οποίος δεν υπέχει 
νόμιμη υποχρέωση περιορισμού της 

 
1Τα άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 

22Ζ,22Η,22Θ,22Ι και 22Κ προστέθηκαν με το άρθρο 
1 Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019 (Εναρμόνιση με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943). 
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απόκτησης του εμπορικού απορρή-
του, 

γ. άσκηση του δικαιώματος των εργαζο-
μένων ή των εκπροσώπων τους στην 
ενημέρωση και τη διαβούλευση, σύμ-
φωνα με το ενωσιακό και εθνικό δί-
καιο και την αντίστοιχη πρακτική, 

δ. οποιαδήποτε άλλη πρακτική, η οποία, 
υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι σύμ-
φωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ή-
θη. 

 

2. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη 
εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη 
αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. 

 

3. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου 
χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του 
θεωρείται παράνομη όταν διενεργείται 
με: 

 

α. μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, ιδιοποί-
ηση ή αντιγραφή εγγράφων, αντικει-
μένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονι-
κών αρχείων που νόμιμα βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του κατόχου του ε-
μπορικού απορρήτου, τα οποία πε-
ριέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από 
τα οποία μπορεί να εξαχθεί το εμπο-
ρικό απόρρητο, ή 

β. οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η 
οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, 
θεωρείται αντίθετη στα χρηστά συ-
ναλλακτικά ήθη. 

 

4. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού 
απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε 
πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθε-
ση του κατόχου του εμπορικού απορρή-
του από πρόσωπο που αποδεδειγμένα 
πληροί οποιαδήποτε από τις εξής προ-
ϋποθέσεις: 

 

α. έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο 
παράνομα, 

β. έχει παραβιάσει συμφωνία εμπιστευ-
τικότητας ή άλλη υποχρέωση μη α-
ποκάλυψης του εμπορικού απορρή-
του, 

γ. έχει παραβιάσει συμβατική ή άλλη 
υποχρέωση να περιορίζει τη χρήση 
του εμπορικού απορρήτου. 

 

5. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη 
εμπορικού απορρήτου θεωρείται, επί-
σης, παράνομη όταν ένα πρόσωπο, κα-
τά τη στιγμή της απόκτησης, της χρήσης 
ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή όφειλε, 
υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το 
εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί ά-
μεσα ή έμμεσα από άλλο πρόσωπο, το 
οποίο χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το 
εμπορικό απόρρητο παράνομα, σύμφω-
να με την παράγραφο 4. 

 

6. Η παραγωγή, η προσφορά ή η διάθε-
ση στην αγορά παράνομων εμπορευμά-
των, ή η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η απο-
θήκευση παράνομων εμπορευμάτων για 
τους σκοπούς αυτούς θεωρείται, επίσης 
παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου 
όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις 
δραστηριότητες γνώριζε ή όφειλε υπό τις 
περιστάσεις, να γνωρίζει ότι, το εμπορι-
κό απόρρητο έχει χρησιμοποιηθεί πα-
ράνομα, σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

 

7. Αίτηση παροχής δικαστικής προστα-
σίας με αντικείμενο τη λήψη μέτρων ή 
την καταβολή αποζημιώσεως, που προ-
βλέπονται στα άρθρα 22Δ-22Ι, απορρί-
πτεται, όταν η θεωρούμενη απόκτηση, 
χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού α-
πορρήτου έχει πραγματοποιηθεί: 

 

α. για την άσκηση του δικαιώματος στην 
ελευθερία της έκφρασης και της πλη-
ροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται 
στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμε-
λιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου 
του σεβασμού της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης, ή 

β. για τη διαπίστωση αδικοπρακτικής 
συμπεριφοράς ή παράνομης δραστη-
ριότητας, με την προϋπόθεση ότι ο 
εναγόμενος ενήργησε προς τον σκο-
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πό της προστασίας του γενικού δη-
μόσιου συμφέροντος, 

γ. όταν το εμπορικό απόρρητο αποκα-
λύφθηκε από τους εργαζομένους 
στους εκπροσώπους τους, στο πλαί-
σιο της νόμιμης άσκησης εκ μέρους 
των αντιπροσώπων αυτών των καθη-
κόντων τους, σύμφωνα με το ενωσια-
κό ή εθνικό δίκαιο, εφόσον η αποκά-
λυψη αυτή ήταν αναγκαία για την ά-
σκηση των συγκεκριμένων καθηκό-
ντων, 

δ. χάριν προστασίας έννομου συμφέρο-
ντος που αναγνωρίζεται από το ενω-
σιακό ή εθνικό δίκαιο. [1] 

 

 

Αρθρο 22Γ 

(άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2016/943) 

 Αναλογικότητα, αποφυγή  

Καταχρηστικής προσφυγής στη δικαιο-
σύνη και προθεσμία παραγραφής 

 

1. Τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέσα 
ένδικης προστασίας που προβλέπονται 
στα άρθρα 22Δ-22Ι εφαρμόζονται κατά 
τρόπο ο οποίος: 

 

α. είναι αναλογικός, 

β. αποτρέπει   τη δημιουργία εμποδίων 
για το νόμιμο εμπόριο στην εσωτερική 
αγορά, 

γ. παρέχει διασφαλίσεις κατά της κατα-
χρηστικής τους χρήσης. 

 

2. Το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από 
αίτημα του εναγομένου, όταν η αίτηση 
που αφορά την παράνομη απόκτηση, 
χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορ-
ρήτων είναι προδήλως αβάσιμη και δια-
πιστώνεται ότι o ενάγων κίνησε τη δικα-
στική διαδικασία καταχρηστικά ή κακό-
πιστα, να διατάξει την καταβολή στον 
εναγόμενο αποζημίωσης ανάλογης 

 
1Τα άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 

22Ζ,22Η,22Θ,22Ι και 22Κ προστέθηκαν με το άρθρο 
1 Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019 (Εναρμόνιση με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943). 

προς την ζημία που υπέστη εξαιτίας της 
προσβολής της προσωπικότητάς του. 

 

3. Οι αξιώσεις για τη λήψη μέτρων ή την 
επιδίκαση αποζημιώσεως, που προ-
βλέπονται στα άρθρα 22Δ-22Ι, παρα-
γράφονται ύστερα από πέντε (5) έτη 
από τότε που ο κάτοχος του εμπορικού 
απορρήτου έλαβε γνώση είτε της προ-
σβολής είτε της ζημίας και του προς α-
ποζημίωση υπόχρεου. [2] 

 

 

Αρθρο 22Δ 

(άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/943) 

 Προστασία του  

εμπιστευτικού χαρακτήρα 

 των εμπορικών απορρήτων κατά τις 

 δικαστικές διαδικασίες 

 

 

1. Οι διάδικοι, οι δικηγόροι ή άλλοι εκ-
πρόσωποί τους, οι μάρτυρες, οι πραγ-
ματογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο 
που συμμετέχει σε δικαστική διαδικασία 
που αφορά την παράνομη απόκτηση, 
χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορ-
ρήτου, ή που έχει πρόσβαση σε έγγρα-
φα τα οποία αποτελούν μέρος των εν 
λόγω δικαστικών διαδικασιών, απαγο-
ρεύεται να χρησιμοποιούν ή να αποκα-
λύπτουν οποιοδήποτε εμπορικό απόρ-
ρητο ή θεωρούμενο εμπορικό απόρρη-
το, που ευρίσκεται εις χείρας των αρμό-
διων δικαστικών αρχών, το οποίο έχει 
χαρακτηριστεί εμπιστευτικό και περιήλθε 
σε γνώση τους λόγω αυτής της συμμε-
τοχής ή της πρόσβασης ύστερα από 
τεκμηριωμένη αίτηση κάποιου ενδιαφε-
ρομένου. 

 

 Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου 
παραμένει σε ισχύ και μετά την ολοκλή-
ρωση των δικαστικών διαδικασιών, αλλά 
λήγει αν: 

 
2Τα άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 

22Ζ,22Η,22Θ,22Ι και 22Κ προστέθηκαν με το άρθρο 
1 Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019 (Εναρμόνιση με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943).  
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α. κριθεί με τελεσίδικη απόφαση ότι το 
θεωρούμενο εμπορικό απόρρητο δεν 
πληροί τις απαιτήσεις της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 22Α, 

β. με την πάροδο του χρόνου, οι εν λό-
γω πληροφορίες καθίστανται ευρέως 
γνωστές σε πρόσωπα που ανήκουν 
στους κύκλους που ασχολούνται συ-
νήθως με αυτό το είδος πληροφο-
ριών ή καθίστανται άμεσα προσβά-
σιμες από αυτά. 

 

2. Το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτή-
σεως του διαδίκου, να λαμβάνει ειδικά 
μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου 
να προστατευτεί η εμπιστευτικότητα κά-
θε εμπορικού απορρήτου ή θεωρούμε-
νου εμπορικού απορρήτου, το οποίο 
χρησιμοποιείται ή αναφέρεται κατά την 
εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που 
αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση 
ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου. 

 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο περιλαμβάνουν τη δυνατότητα: 

 

α. να περιορίζεται εν όλω ή εν μέρει η 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο 
περιέχει εμπορικά απόρρητα ή θεω-
ρούμενα εμπορικά απόρρητα, το ο-
ποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους 
ή τρίτους, σε περιορισμένο αριθμό 
προσώπων, 

β. να επιτρέπεται η πρόσβαση στην α-
κροαματική διαδικασία, καθώς και στα 
αντίστοιχα πρακτικά ή καταγραφές 
της διαδικασίας σε περιορισμένο α-
ριθμό προσώπων, όταν ενδέχεται να 
αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα ή 
θεωρούμενα εμπορικά απόρρητα, 

γ. να διατίθεται   σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται 
στον περιορισμένο αριθμό προσώ-
πων που αναφέρονται στις περιπτώ-
σεις α` και β` ένα μη εμπιστευτικό κεί-
μενο της δικαστικής απόφασης, στην 
οποία τα αποσπάσματα που περιέ-
χουν εμπορικά απόρρητα έχουν α-
φαιρεθεί ή αναδιατυπωθεί. 

 

Ο αριθμός των προσώπων που αναφέ-
ρονται στις περιπτώσεις α` και β` δεν 
υπερβαίνει αυτόν που είναι αναγκαίος, 
για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
το δικαίωμα των διαδίκων σε άσκηση 
ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και δίκαιη 
δίκη και περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον 
φυσικό πρόσωπο για κάθε διάδικο και 
τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή άλλους 
εκπροσώπους των εν λόγω διαδίκων. 

 

3. Το δικαστήριο, όταν αποφασίζει σχε-
τικά με τα μέτρα της παραγράφου 2 και 
αξιολογεί την αναλογικότητά τους, λαμ-
βάνει υπόψη την ανάγκη να διασφαλι-
στεί το δικαίωμα σε άσκηση ενδίκου 
βοηθήματος ή μέσου και σε δίκαιη δίκη, 
τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων και 
των, κατά περίπτωση, τρίτων, καθώς και 
κάθε ενδεχόμενη βλάβη των διαδίκων 
και των, κατά περίπτωση, τρίτων, που 
απορρέει από την αποδοχή ή την απόρ-
ριψη των σχετικών μέτρων. 

 

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 ή 3 πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 (EEL 119). [1] 

 

Αρθρο 22Ε 

(άρθρο 10 της Οδηγίας 2016/943) 

Ασφαλιστικά μέτρα  

 

1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή 
εμπορικού απορρήτου, το μονομελές 
πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδι-
κασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., 
μπορεί, ύστερα από αίτημα του κατόχου 
του εμπορικού απορρήτου, να διατάξει 
οποιοδήποτε από τα εξής ασφαλιστικά 
μέτρα έναντι του φερόμενου ως παρα-
βάτη: 

 

α. την παύση ή, ανάλογα με την περί-
πτωση, την απαγόρευση της χρήσης 

 
1Τα άρθρα 22Α ,22Β ,22Γ, 22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 

22Ζ,22Η,22Θ,22Ι και 22Κ προστέθηκαν με το άρθρο 
1 Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019 (Εναρμόνιση με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943). 



  

44 
 

ή της αποκάλυψης του εμπορικού 
απορρήτου σε προσωρινή βάση, 

β. την απαγόρευση της παραγωγής, της 
προσφοράς, της διάθεσης στην αγο-
ρά ή της χρήσης παράνομων εμπο-
ρευμάτων ή της εισαγωγής, της εξα-
γωγής ή της αποθήκευσης παράνο-
μων εμπορευμάτων για τους σκοπούς 
αυτούς, 

γ. την κατάσχεση ή την παράδοση των 
εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρ-
χουν υπόνοιες ότι είναι παράνομα, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγό-
μενων εμπορευμάτων, ώστε να ε-
μποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία 
τους στην αγορά. 

 

Στις περιπτώσεις της παρούσας, εφαρ-
μόζεται το άρθρο 687 Κ.Πολ.Δ. και, ε-
φόσον απαιτείται, χορηγείται προσωρινή 
διαταγή σύμφωνα με το άρθρο 691Α 
Κ.Πολ.Δ. 

 

2. Εναλλακτικά, σε σχέση με τα μέτρα 
της παραγράφου 1, το μονομελές πρω-
τοδικείο μπορεί να εξαρτά τη συνέχιση 
της θεωρούμενης παράνομης χρήσης 
του εμπορικού απορρήτου από την κα-
τάθεση εγγυήσεων, με σκοπό να εξα-
σφαλιστεί η αποζημίωση του κατόχου 
του εμπορικού απορρήτου. Απαγορεύε-
ται η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου 
έναντι κατάθεσης εγγυήσεων. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Αρθρο 22ΣΤ 

(άρθρο 11 της Οδηγίας 2016/943) 

Προϋποθέσεις προσφυγής  

και εγγυήσεις 

 

1. Σε σχέση με τα μέτρα του άρθρου 
22Ε, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί 
να απαιτεί από τον αιτούντα να προ-
σκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία 

μπορεί να θεωρηθούν διαθέσιμα, προ-
κειμένου να πιθανολογηθεί ότι: 

 

α. υφίσταται εμπορικό απόρρητο, 

β. ο αιτών είναι ο κάτοχος του εμπορι-
κού απορρήτου, 

γ. το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί 
παράνομα, χρησιμοποιείται ή αποκα-
λύπτεται παράνομα, ή ότι επίκειται 
παράνομη απόκτηση, χρήση ή απο-
κάλυψή του. 

 

2. Το μονομελές πρωτοδικείο, κατά τη 
λήψη της απόφασης λαμβάνει υποχρε-
ωτικά υπόψη την αρχή της αναλογικότη-
τας και τις ειδικές περιστάσεις της υπό-
θεσης που περιλαμβάνουν ανάλογα με 
την περίπτωση: 

 

α. την αξία και τα λοιπά ειδικά χαρακτη-
ριστικά του εμπορικού απορρήτου, 

β. τα μέτρα   που λαμβάνονται για την 
προστασία του εμπορικού απορρή-
του, 

γ. τη συμπεριφορά του καθ` ου κατά την 
απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυ-
ψη του εμπορικού απορρήτου, 

δ. τις  επιπτώσεις της παράνομης χρή-
σης ή αποκάλυψης του εμπορικού 
απορρήτου, 

ε. τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, 
όπως και τις επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των 
μέτρων έναντι των διαδίκων, 

στ. τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, 

ζ. το δημόσιο συμφέρον, 

η. την προστασία   των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων. 

 

3. α. Τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυ-
τοδικαίως αν ο αιτών δεν ασκήσει 
αγωγή για την κύρια υπόθεση ενώ-
πιον του αρμόδιου πολιτικού δικα-
στηρίου, μέσα σε εύλογη προθεσμία 
που προσδιορίζεται στην απόφαση 
που τα διατάσσει. Αν η απόφαση δεν 
ορίζει τέτοια προθεσμία, τα ασφαλι-
στικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως αν 
ο αιτών δεν ασκήσει αγωγή για την 
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κύρια υπόθεση μέσα σε είκοσι (20) 
εργάσιμες ημέρες ή τριάντα μία (31) 
ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με το 
ποια περίοδος είναι η μεγαλύτερη, 
από τη δημοσίευση της απόφασης. 

β. Τα   ασφαλιστικά μέτρα ανακαλούνται 
ύστερα από αίτημα του καθ` ου, αν οι 
επίμαχες πληροφορίες δεν πληρούν 
πλέον τις προϋποθέσεις της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 22Α για λόγους 
που δεν μπορεί να καταλογιστούν 
στον καθ` ου. 

 

4. Το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να 
εξαρτά τη λήψη των μέτρων του άρθρου 
22Ε από την εκ μέρους του αιτούντος 
χορήγηση κατάλληλης εγγύησης ή την 
παροχή ισοδύναμης διασφάλισης, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί η αποκατάστα-
ση τυχόν ζημίας του καθ` ου και, όπου 
ενδείκνυται, κάθε άλλου προσώπου θι-
γόμενου από τα μέτρα. Αν τα μέτρα του 
άρθρου 22Ε ανακληθούν σύμφωνα με 
την περίπτωση α` της παραγράφου 3, 
αν παύσουν να ισχύουν λόγω πράξης ή 
παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπι-
στωθεί, εκ των υστέρων, ότι δεν υπήρξε 
καμία παράνομη απόκτηση, χρήση ή 
αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου 
ή απειλή τέτοιας συμπεριφοράς, το μο-
νομελές πρωτοδικείο μπορεί να διατάξει 
τον αιτούντα, ύστερα από αίτημα του 
καθ` ου ή του ζημιωθέντος τρίτου, να 
τους παράσχει εύλογη αποζημίωση για 
την όποια ζημία προκλήθηκε από τα 
μέτρα αυτά. [1] 

 

Αρθρο 22Ζ 

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2016/943) 

Δικαστικές διαταγές και μέτρα αποκατά-
στασης 

 

1. Κατά την έκδοση δικαστικής απόφα-
σης, με την οποία διαπιστώνεται παρά-
νομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη 
εμπορικού απορρήτου, το δικαστήριο 

 
1 Τα άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ,22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 

22Ζ,22Η,22Θ,22Ι και 22Κ προστέθηκαν με το άρθρο 
1 Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019 (Εναρμόνιση με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943). 

μπορεί, ύστερα από αίτημα του ενάγο-
ντος, να διατάξει κατά του παραβάτη ένα 
ή περισσότερα από τα εξής μέτρα: 

 

α. την παύση ή, ανάλογα με την περί-
πτωση, την απαγόρευση της χρήσης 
ή της αποκάλυψης του εμπορικού 
απορρήτου, 

β. την απαγόρευση της παραγωγής, της 
προσφοράς, της διάθεσης στην αγο-
ρά ή της χρήσης παράνομων εμπο-
ρευμάτων ή της εισαγωγής, της εξα-
γωγής ή της αποθήκευσης παράνο-
μων εμπορευμάτων για τους σκο-
πούς αυτούς, 

γ. τη λήψη των κατάλληλων μέτρων α-
ποκατάστασης σε σχέση με τα πα-
ράνομα εμπορεύματα, 

δ. την καταστροφή του συνόλου ή μέ-
ρους εγγράφου, αντικειμένου, υλι-
κού, ουσίας ή ηλεκτρονικού αρχείου 
που περιέχει ή ενσωματώνει το ε-
μπορικό απόρρητο ή, όπου ενδεί-
κνυται, την παράδοση στον ενάγοντα 
του συνόλου ή μέρους των εν λόγω 
εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, 
ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων. 

 

2. Μεταξύ των μέτρων αποκατάστασης 
της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 
συγκαταλέγονται τα εξής: 

 

α. ανάκληση των παράνομων εμπορευ-
μάτων από την αγορά και διάθεσή 
τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, 

β. αφαίρεση των χαρακτηριστικών που 
καθιστούν τα εμπορεύματα παράνο-
μα, 

γ. καταστροφή των παράνομων εμπο-
ρευμάτων ή όπου ενδείκνυται από-
συρσή τους από την αγορά, με την 
προϋπόθεση ότι, η απόσυρση δεν 
υποσκάπτει την προστασία του επίδι-
κου εμπορικού απορρήτου. 

 

3. Το δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση 
των μέτρων που αναφέρονται στις πε-
ριπτώσεις γ` και δ` της παραγράφου 1 
με δαπάνη του παραβάτη, εκτός αν συ-
ντρέχουν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. 
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Τα εν λόγω μέτρα ισχύουν με την επι-
φύλαξη ενδεχόμενης αποζημίωσης που 
μπορεί να οφείλεται στον κάτοχο του 
εμπορικού απορρήτου λόγω της παρά-
νομης απόκτησης, χρήσης και αποκά-
λυψής του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των άρθρων 941 επ. 
Κ.Πολ.Δ. [1] 

 

 Αρθρο 22Η 

 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2016/943) 

 Προϋποθέσεις προσφυγής, εγγυήσεις 

 και εναλλακτικά μέτρα 

 

 

1. Το δικαστήριο, κατά την εξέταση αί-
τησης για έκδοση των διαταγών και των 
μέτρων αποκατάστασης του άρθρου 
22Ζ, λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας και τις ειδικές 
περιστάσεις της υπόθεσης που περι-
λαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση: 

 

α. την αξία ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά 
του εμπορικού απορρήτου, 

β. τα μέτρα   που λαμβάνονται  για την 
προστασία του εμπορικού απορρή-
του, 

γ. τη συμπεριφορά του εναγομένου κατά 
την απόκτηση, τη χρήση ή την απο-
κάλυψη του εμπορικού απορρήτου, 

δ. τις επιπτώσεις της παράνομης χρή-
σης ή αποκάλυψης του εμπορικού 
απορρήτου, 

ε. τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, 
όπως και τις επιπτώσεις που θα 
μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η α-
πόρριψη των μέτρων έναντι των δια-
δίκων, 

στ. τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, 

ζ. το δημόσιο συμφέρον, 

η. την προστασία   των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων. 

 

Οταν το δικαστήριο περιορίζει τη διάρ-
κεια ισχύος των μέτρων των περιπτώ-
σεων α` και β` της παραγράφου 1 του 
άρθρου 22Ζ, η διάρκεια αυτή πρέπει να 

είναι επαρκής προκειμένου να εξαλειφ-
θεί κάθε εμπορικό ή οικονομικό πλεονέ-
κτημα που θα μπορούσε να έχει αποκο-
μίσει ο παραβάτης από την παράνομη 
απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του ε-
μπορικού απορρήτου. 

 

2. Τα μέτρα των περιπτώσεων α` και β` 
της παραγράφου 1 του 22Ζ ανακαλού-
νται ή άλλως παύουν να παράγουν απο-
τελέσματα, ύστερα από αίτημα του ενα-
γομένου, αν, στο διάστημα που μεσολα-
βεί, οι επίμαχες πληροφορίες δεν πλη-
ρούν πλέον τις απαιτήσεις της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 22Α για λόγους 
που δεν μπορεί να καταλογιστούν άμε-
σα ή έμμεσα στον εναγόμενο. 

 

3. Ύστερα από αίτημα του προσώπου 
έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν 
τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 
22Ζ, το δικαστήριο μπορεί, αντί να επι-
βάλει τα μέτρα αυτά, να διατάξει την κα-
ταβολή χρηματικής αποζημίωσης στο 
ζημιωθέντα, αν πληρούνται σωρευτικά 
οι εξής όροι: 

 

α. το   ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατά τη 
χρήση ή την αποκάλυψη δεν γνώριζε 
ούτε όφειλε, υπό τις συγκεκριμένες 
περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπο-
ρικό απόρρητο αποκτήθηκε από τρίτο 
που χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε το 
εμπορικό απόρρητο παράνομα, 

β. η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα 
προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στο 
πρόσωπο αυτό, 

γ. η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης 
στο ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται εύ-
λογη. 

 

Οταν διατάσσεται χρηματική αποζημίω-
ση αντί των μέτρων που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α` και β` της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 22Ζ, αυτή δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των δι-
καιωμάτων ή των λοιπών αμοιβών που 
θα οφείλονταν, αν το εν λόγω πρόσωπο 
είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί 
το επίμαχο εμπορικό απόρρητο για τη 
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χρονική περίοδο κατά την οποία θα 
μπορούσε να έχει απαγορευτεί η χρήση 
του εμπορικού απορρήτου. [1] 

 

Αρθρο 22Θ 

(άρθρο 14 της Οδηγίας 2016/943) 

Αποζημίωση 

 

1. Αν το ζητήσει ο ζημιωθείς διάδικος, το 
δικαστήριο διατάσσει τον παραβάτη, ο 
οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι 
προέβαινε σε παράνομη απόκτηση, 
χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορ-
ρήτου, να καταβάλει στον κάτοχο του 
εμπορικού απορρήτου αποζημίωση α-
νάλογη προς την πραγματική ζημία που 
υπέστη ως αποτέλεσμα της παράνομης 
απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης. Η 
ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης 
εκ μέρους εργαζομένων προς τους ερ-
γοδότες τους για παράνομη απόκτηση, 
χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορ-
ρήτου του εργοδότη περιορίζεται, ανα-
λόγως, αν οι εργαζόμενοι είχαν ενεργή-
σει χωρίς δόλο. 

 

2. Κατά τον καθορισμό της αποζημίω-
σης της παραγράφου 1, το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς 
παράγοντες, όπως τις αρνητικές οικονο-
μικές επιπτώσεις, περιλαμβανομένης 
της απώλειας κερδών, τις οποίες υπέ-
στη ο ζημιωθείς διάδικος, τα αθέμιτα 
κέρδη που έχει αποκομίσει ο παραβάτης 
και, κατά περίπτωση, άλλα στοιχεία, 
πέραν των οικονομικών, όπως την ηθική 
βλάβη που έχει προκαλέσει στον κάτοχο 
του εμπορικού απορρήτου η παράνομη 
απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή του. 
Εναλλακτικά, το δικαστήριο μπορεί, κα-
τά περίπτωση, να καθορίζει κατ` απο-
κοπή αποζημίωση βάσει στοιχείων, ό-
πως, τουλάχιστον, το ύψος των δικαιω-
μάτων ή των λοιπών αμοιβών που θα 
οφείλονταν, αν ο παραβάτης είχε ζητή-

 
1Τα άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ  ,22Δ,22Ε ,22ΣΤ, 

22Ζ,22Η,22Θ,22Ι και 22Κ προστέθηκαν με το άρθρο 
1 Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019 (Εναρμόνιση με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943).  

 

σει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίδικο 
εμπορικό απόρρητο [2] 

 

Αρθρο 22Ι 

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2016/943) 

Δημοσίευση των  

δικαστικών αποφάσεων 

 

1. Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής 
κατά της παράνομης απόκτησης, χρή-
σης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρή-
του, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει, 
ύστερα από αίτημα του ενάγοντος και με 
δαπάνη του παραβάτη, ενδεδειγμένα 
μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών 
σχετικά με την απόφαση, συμπεριλαμ-
βανομένης της πλήρους ή μερικής δη-
μοσίευσής της. 

 

2. Σε οποιοδήποτε μέτρο από όσα ανα-
φέρονται στην παράγραφο 1 προστα-
τεύεται η εμπιστευτικότητα των εμπορι-
κών απορρήτων όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 22Δ. 

 

3. Οταν αποφασίζει αν θα διατάξει μέτρο 
της παραγράφου 1 και αξιολογεί την 
αναλογικότητά του, το δικαστήριο λαμ-
βάνει, όπου χρειάζεται, υπόψη την αξία 
του εμπορικού απορρήτου, τη συμπερι-
φορά του παραβάτη ως προς την από-
κτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του 
εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις 
της παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης 
του εμπορικού απορρήτου, καθώς και 
την πιθανότητα περαιτέρω παράνομης 
χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού 
απορρήτου από τον παραβάτη. Το δι-
καστήριο λαμβάνει, επίσης, υπόψη κατά 
πόσον οι πληροφορίες για τον παραβά-
τη θα επιτρέψουν να προσδιοριστεί το 
φυσικό πρόσωπο και, σε καταφατική 
περίπτωση, κατά πόσον η δημοσίευση 
αυτών των πληροφοριών δικαιολογείται, 
ιδίως υπό το πρίσμα της ενδεχόμενης 
βλάβης που μπορεί να προκαλέσει το εν 

 
2Τα άρθρα 22Α, 22Β ,22Γ, 22Δ ,22Ε, 22ΣΤ, 

22Ζ,22Η,22Θ,22Ι και 22Κ προστέθηκαν με το άρθρο 
1 Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019 (Εναρμόνιση με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943). 
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λόγω μέτρο στην ιδιωτική ζωή και τη 
φήμη του παραβάτη. [1] 

 

Αρθρο 22Κ 

(άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας 2016/943) 

Κυρώσεις - ανταλλαγή πληροφοριών 

 

1. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει 
κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που δεν 
συμμορφώνεται ή αρνείται να συμμορ-
φωθεί με οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνε-
ται σύμφωνα με τα άρθρα 22Δ, 22Ε και 
22Ζ. 

 

2. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις περι-
λαμβάνουν τη δυνατότητα να επιβλη-
θούν περιοδικές χρηματικές ποινές, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς μέ-
τρο που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρ-
θρα 22Ε και 22Ζ. 

 

3. Εθνικός ανταποκριτής για κάθε θέμα 
εφαρμογής των μέτρων που προβλέπο-
νται στα άρθρα 22Δ- 22Ι ορίζεται ο Ορ-
γανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(ΟΒΙ).  [1] [2] 

 

Αρθρο 22Λ 

Κοινοπραξίες  

εκμετάλλευσης τεχνολογίας 

 

1. Ως κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τε-
χνολογίας νοούνται συμφωνίες βάσει 
των οποίων δύο ή περισσότερα μέρη 
δημιουργούν ένα ενιαίο τεχνολογικό έρ-
γο, για το οποίο παραχωρείται άδεια 
εκμετάλλευσης. Οι συμφωνίες για τη 
σύσταση κοινοπραξίας εκμετάλλευσης 
τεχνολογίας καταχωρίζονται στο μητρώο 
μεταφοράς τεχνολογίας και δημοσιεύο-
νται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ι-
διοκτησίας. 

 
1Τα άρθρα 22Α,22Β,22Γ,22Δ,22Ε,22ΣΤ 

22Ζ,22Η,22Θ,22Ι και 22Κ προστέθηκαν με το άρθρο 
1 Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019 (Εναρμόνιση με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943). 
2 Με το άρθρο 38 Ν. 4712/2020, ΦΕΚ Α’ 

146/29.07.2020 το δεύτερο εδάφιο  της παρ. 3 του 
άρθρου 22Κ του ν. 1733/1987, ΦΕΚ Α’ 171, καταργή-
θηκε  

 

2. Η σύσταση και η λειτουργία των κοι-
νοπραξιών εκμετάλλευσης τεχνολογίας, 
οι οποίες έχουν ως αντικείμενο βασικές 
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της 
παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης 
από αυτές, πρέπει να πληροί σωρευτικά 
τους εξής όρους: 

 

α. η συμμετοχή στη δημιουργία της κοι-
νοπραξίας είναι ανοικτή σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους κατόχους δι-
καιωμάτων τεχνολογίας, 

β. προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι αντικείμενο 
της κοινοπραξίας γίνονται μόνο βασι-
κές τεχνολογίες, οι οποίες είναι κατ` 
ανάγκη και συμπληρωματικές, 

γ. προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις, 
ώστε η ανταλλαγή ευαίσθητων πλη-
ροφοριών να περιορίζεται σε αυτές 
που είναι αναγκαίες για τη σύσταση 
και τη λειτουργία της κοινοπραξίας, 

δ. οι άδειες εκμετάλλευσης των τεχνολο-
γιών που αποτελούν αντικείμενο της 
κοινοπραξίας παραχωρούνται στην 
κοινοπραξία σε μη αποκλειστική βά-
ση, 

ε. οι άδειες εκμετάλλευσης των τεχνολο-
γιών που αποτελούν αντικείμενο της 
κοινοπραξίας παραχωρούνται σε ό-
λους τους δυνητικούς δικαιοδόχους 
και με όρους δίκαιους και εύλογους, οι 
οποίοι δεν προκαλούν διακρίσεις, 

στ. οι συμβαλλόμενοι που συνεισφέρουν 
τεχνολογία στην κοινοπραξία και οι 
δικαιοδόχοι είναι ελεύθεροι να αμφι-
σβητήσουν την ισχύ και τον βασικό 
χαρακτήρα των τεχνολογιών που α-
ποτελούν αντικείμενο της κοινοπραξί-
ας, 

ζ. οι συμβαλλόμενοι που συνεισφέρουν 
τεχνολογία στην κοινοπραξία και οι 
δικαιοδόχοι παραμένουν ελεύθεροι να 
αναπτύσσουν ανταγωνιστικά προϊό-
ντα και τεχνολογίες. 

 

3. Οι κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τε-
χνολογίας, οι οποίες έχουν ως αντικεί-
μενο μη βασικές τεχνολογίες, πρέπει να 
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εξετάζονται κατά περίπτωση για συμ-
μόρφωση με το δίκαιο ανταγωνισμού. 

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης και των κατά περί-
πτωση συναρμόδιων Υπουργών είναι 
δυνατή η σύσταση κοινοπραξίας εκμε-
τάλλευσης τεχνολογίας ειδικού σκοπού 
για την αντιμετώπιση κοινωνικών ανα-
γκών, καθώς και η δημιουργία χρηματο-
δοτικών κεφαλαίων με σκοπό την προ-
ώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης σε 
συγκεκριμένα πεδία. [1] 

 

 

 

 
1 Το άρθρο 22Λ προστέθηκε με το άρθρο 8 

Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Άρθρο 23 

Ευρωπαϊκή αίτηση –  

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  

Λόγοι ακύρωσης 

 

1. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατατίθεται υ-
ποχρεωτικά στον OBI όταν ο καταθέτης 
είναι Έλληνας υπήκοος και εφ'όσον δεν 
προβάλλεται προτεραιότητα με βάση 
προηγούμενη κατάθεση στην Ελλάδα. 

 

2. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσής της σύμφωνα με 
το Ν. 1607/1986 (ΦΕΚ 85) άρθρο 93 της 
σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας έχει στην Ελλάδα τα ίδια 
αποτελέσματα με την αίτηση χορήγησης 
ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. [1] 

 

3. Η προσωρινή προστασία της παρα-
γράφου 2 χορηγείται μόνο από την ημε-
ρομηνία που ο δικαιούχος της αίτησης 
του ευρωπαϊκού διπλώματος θα καταθέ-
σει στον OBI την αρμόδια βεβαιωμένη 
μετάφραση στα ελληνικά των αξιώσεων 
της αίτησης. [2] 

 
 

1 Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 16/1991, ΦΕΚ Α 

6: "Οποιος αντλεί δικαιώματα από την διεθνή αίτηση 
απολαμβάνει προσωρινά την  προστασία  του  άρ-
θρου  23  παράγραφος 2 του Ν. 1733/1987 από την 
ημερομηνία  που  η  βεβαιωμένη  μετάφραση  των  
αξιώσεων  της  αίτησης κατατέθηκε  στο  ΟΒΙ.  Ως  
ημερομηνία δημοσίευσης της διεθνούς αίτησης νοείται 
η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης 
στο ΕΔΒΙ". 
2 Με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2919/2001 ορίζεται ότι: 
  "3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 
και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 
1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδι-
κούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό 
προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτού-
των, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.I., 
στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος 
Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και των νοσοκομεί-
ων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των 
ανωτέρω φορέων". 

4. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
έχει στην Ελλάδα τα ίδια αποτελέσματα 
με το ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
που χορηγεί ο OBI. 

 

5. Ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας οφείλει να κα-
ταθέσει στον OBI την αρμόδια βεβαιω-
μένη ελληνική μετάφραση του κειμένου 
με βάση το οποίο το Ευρωπαϊκό Γραφεί-
ο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας χορήγησε 
το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
το διατήρησε με τροποποιήσεις. 

 

6. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας δεν έχει ισχύ στην Ελλάδα εάν δεν 
τηρηθούν οι όροι της παραγράφου 5. 

 

7. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται 
σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η 
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 167 πα-
ράγραφος 2 εδάφιο α΄ της σύμβασης για 
το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
που παρέχουν προστασία σε φαρμα-
κευτικά προϊόντα δεν ισχύουν στην Ελ-
λάδα. 

 

8. Άκυρο για την Ελλάδα μπορεί να κη-
ρυχθεί ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας μόνο για τους λόγους του Ν. 
1607/1986 άρθρο 138 παράγραφος 1 
της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλω-
μα ευρεσιτεχνίας. 

 

9. Εάν οι λόγοι ακύρωσης προσβάλλουν 
μερικά μόνο το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας, οι αξιώσεις, η περιγραφή 
και τα σχέδια του διπλώματος περιορί-
ζονται ανάλογα. 

 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδε-
ται, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
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Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας, καθορίζονται: 

 

α. Η προθεσμία και  οι προϋποθέσεις 
προσκόμισης της μετάφρασης της αί-
τησης για τη χορήγηση ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

β.  Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις 
προσκόμισης της μετάφρασης του ευ-
ρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.  

γ.  Οι όροι διαπίστωσης της αυθεντικότη-
τας της μετάφρασης ή τυχόν αναθεώ-
ρησή της και τα δικαιώματα των καλό-
πιστων τρίτων που ήδη εκμεταλλεύο-
νται την εφεύρεση. 

δ.  Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις κατά-
θεσης της αίτησης ευρωπαϊκού δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας στον OBI. 

ε.  Η τήρηση του μητρώου ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

στ.Οι προϋποθέσεις μετατροπής της αί-
τησης για χορήγηση ευρωπαϊκού δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας σε αίτηση 
για χορήγηση ελληνικού διπλώματος. 

ζ. Οι προϋποθέσεις  εκπροσώπησης 
στον OBI για θέματα ευρωπαϊκών δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

η.  Η ρύθμιση περιπτώσεων σώρευσης 
προστασίας ελληνικού και ευρωπα-
ϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 24 

Τέλη 

 

1. Για την καταχώριση σύμβασης μετα-
φοράς τεχνολογίας, παροχή συμβουλών 
και πληροφοριών σχετικά με τη  μεταφο- 

ρά τεχνολογίας και για τη χορήγηση, με-
ταβίβαση ή τροποποίηση δικαιωμάτων 
στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στα πι-
στοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας 
καταβάλλονται τέλη. 

 

2. Για κάθε αίτηση διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας προκαταβάλλονται στον OBI τέλη 
κατάθεσης της αίτησης, ετήσια τέλη 
προστασίας, τέλη σύνταξης της έκθεσης 
έρευνας και τέλη καταχώρησης μεταβο-
λών. Οι αποδείξεις καταβολής των τε-
λών κατάθεσης και των τελών του πρώ-
του χρόνου προστασίας κατατίθενται 
μαζί με την αίτηση για χορήγηση του δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας. Τα ετήσια τέλη 
προστασίας προκαταβάλλονται για κάθε 
επόμενο έτος και η σχετική απόδειξη υ-
ποβάλλεται στον OBI κάθε χρόνο μέχρι 
την τελευταία ημέρα του μήνα που αντι-
στοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία 
έγινε η κατάθεση της αίτησης. Μετά τη 

λήξη της πιο πάνω προθεσμίας και μέσα 
σε έξι μήνες απ' αυτήν ο κάτοχος του δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να κα-
ταβάλει τα τέλη που οφείλονται προσαυ-
ξημένα κατά πενήντα στα εκατό. 

 

3. Ετήσια τέλη προστασίας προκατα-
βάλλονται και για κάθε αίτηση χορήγη-
σης διπλώματος ευρεσιτεχνίας πέραν 
του χρόνου, σαν να είχε χορηγηθεί το δί-
πλωμα. Αν τα τέλη αυτά δεν καταβλη-
θούν μέσα στις προθεσμίες που προ-
βλέπονται στην παράγραφο 2, εφαρμό-
ζεται το άρθρο 16. 

 

4. Ως ημερομηνία καταβολής των τελών 
θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, στην οποία επισυνάπτεται η 
σχετική απόδειξη. 

 

5. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται 
ανάλογα και στα πιστοποιητικά υποδείγ-
ματος χρησιμότητας και σε όλες τις άλ-
λες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέ-
πεται από το νόμο αυτόν η καταβολή τε-
λών. 
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6. Με απόφαση του διοικητικού συμβου-
λίου του OBI καθορίζεται το ύψος των 
τελών. 

 

7. Τέλη προστασίας που έχουν προκα-
ταβληθεί και αναφέρονται σε μεταγενέ-
στερο χρόνο εξαιρούνται από κάθε μετα- 

γενέστερη αναπροσαρμογή. 

 

8. Σε περίπτωση αμετάκλητης απόρρι-
ψης της αίτησης επιστρέφεται αναλογία 
προκαταβληθέντων ετήσιων τελών προ-
στασίας, που αντιστοιχεί σε μη δεδου-
λευμένο χρονικό διάστημα. [1] 

 

Άρθρο 25 

Καταργούμενες - Μεταβατικές  

διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις 

 

1. Για τις αιτήσεις για χορήγηση διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας που είχαν κατατεθεί 
πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού εφαρμόζονται, ως προς τις προϋ-
ποθέσεις για τη διαδικασία χορήγησης 
διπλώματος, οι διατάξεις που ίσχυαν κα-
τά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτη-
σης. Τα διπλώματα χορηγούνται από 
τον OBI. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 
χορηγούνται με βάση αυτές τις αιτήσεις 
και διπλώματα που έχουν ήδη χορηγη-
θεί πριν από την έναρξη ισχύος του νό-
μου αυτού διέπονται από τις διατάξεις 

 
1 Κατά το άρθρο 17 του ΠΔ 16/1991 (Α` 6): 

"Το τέλος διαβίβασης της διεθνούς αίτησης  καταβάλ-
λεται  υπέρ  του ΟΒΙ  και  το  ύψος του καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 6 του Ν. 
1733/1987 με απόφαση του διοικητικού  συμβουλίου  
του  ΟΒΙ. Το τέλος  αυτό  επιστρέφεται  εις  ολόκληρον  
στον καταθέτη εάν η διεθνής αίτηση δεν αποσταλεί 
στον  ΠΟΔΙ  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζει  ο 
κανόνας 22, παράγραφος 3 της Συνθήκης συνεργασί-
ας. Για  τον  τρόπο  καταβολής και το ύψος των λοι-
πών προβλεπόμενων τελών υπέρ του ΟΒΙ από  το  
παρόν  προεδρικό  διάταγμα  εφαρμόζεται  ο εκάστοτε 
ισχύων κανονισμός τελών του ΟΒΙ". 
 

 
 

 

του νόμου αυτού, και διατηρούνται τυ-
χόν κεκτημένα δικαιώματα [2]. 

 

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυ-
τού καταργούνται: ο Ν.2527/1920 "περί 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας", το άρθρο 
668 του ΑΚ, το β.δ. της 22.11.1920 "πε-
ρί εκτελέσεως του νόμου 2527 περί δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας", τα άρθρα 1 έ-
ως και 12 του Ν. 1023/1980 "περί τρο-
ποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 
2527/1920", η περίπτωση στ' του άρ-
θρου 7 του ΠΔ 574/1982 "Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων", καθώς 
και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται 
στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αφορά 
θέματα που ρυθμίζονται απ' αυτόν. Ο Ν. 
4325/1963 "περί εφευρέσεων αφορω-
σών την εθνικήν άμυναν της χώρας" πα-
ραμένει σε ισχύ. Όπου ο Ν. 4325/1963 
αναφέρεται στο Υπουργείο Εμπορίου 
νοείται ο OBI και τυχόν παραπομπές 
στο Ν. 2527/1920 αντικαθίστανται με τις 
αντίστοιχες ρυθμίσεις του νόμου αυτού. 

 

3. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται 
σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η 
Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 167 πα-
ράγραφος 2, εδάφιο α΄ της σύμβασης 
για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας δεν χορηγούνται από τον OBI διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά 
προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 2 
του Ν. 1316/1984. 

 

4. Οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας που υ-
πηρετούν στο τμήμα διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας κατά τη δη-
μοσίευση του νόμου αυτού μπορεί με α-
πόφαση του Υπουργού να διατίθενται 
στον OBI για την εξυπηρέτηση των λει-
τουργικών αναγκών του, κατά παρέκκλι-
ση από κάθε άλλη σχετική διάταξη. Ο 

 
2 Το εδάφιο 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 τίθε-

ται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 2 

του Ν. 2359/1995. Εναρξη ισχύος την 1.1.1996 

  Το εδάφιο 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 κα-

ταργήθηκε από το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 2359/1995 

(Α241) Εναρξη ισχύος την 1.1.1996 
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χρόνος υπηρεσίας τους στον OBI θεω-
ρείται σε κάθε περίπτωση ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να με-
ταβιβάζεται στον OBI ο εξοπλισμός κάθε 
φύσης του τμήματος διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας. 

 

5. Με ΠΔ, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση των Υπουργών Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας, μπορεί να μεταφέρονται στον OBI οι 
αρμοδιότητες της διεύθυνσης εμπορικής 
και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Υ-
πουργείου Εμπορίου για καταχώρηση 
και έκδοση σημάτων. 

 

6.  Τροποποιήσεις  του  καταστατικο 
των  επιχειρήσεων  που  έχουν συσταθεί 
με π.δ. κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 
3 παράγραφος 5  του  ν.1514/1985  
(ΦΕΚ 13) ισχύουν από τη δημοσίευσή 
τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών  
και  Εταιριών  Περιορισμένης  Ευθύνης  
της  Εφημερίδος   της Κυβερνήσεως,  
εφ`  όσον  έχουν  εγκριθεί  από τον Υ-
πουργό Βιομηχανίας,Ενέργειας και Τε-
χνολογίας και δεν  αφορούν  θέματα  
έδρας,  διάρκειας,διάλυσης,  σκοπού  
και  διοίκησης  της επιχείρησης. Η πα-
ράγραφος 1 τουάρθρου 33 του π.δ. 
166/1986 (ΦΕΚ 63Α) αντικαθίσταται,  
αφότου  ίσχυσε,ως εξής:  

 

«1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώ-
δεκα μηνών, που αρχίζει την 1η Ιανουα-
ρίου  και  λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε 
χρόνου. Κατ` εξαίρεση η πρώτη εταιρική 
χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση  
της  εταιρίας  και λήγει  στις  31 Δεκεμ-
βρίου 1987. Η πρώτη τακτική συνέλευση 
θα συνέλθει μέσα σ` ένα εξάμηνο από 
τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρή-
σης.[1]» 
 

 
1 Το  τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 προστέθηκε ως άνω με 

την παρ. 4   του άρθρου 4 του Ν. 1803/1988 (ΦΕΚ Α` 176). 

7. Στο τακτικό προσωπικό του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών  και  στα μέλη  
των  οικογενειών  τους  παρέχεται  από  
το  Δημόσιο  υγειονομική περίθαλψη με 
τις προϋποθέσεις  και  τους  όρους  που  
παρέχεται  στους τακτικούς  υπαλλή-
λους  του  Δημοσίου και τα μέλη των 
οικογενειών τους, εφαρμοζομένων των 
σχετικών διατάξεων και στο παραπάνω 
προσωπικό. 

Οι  σχετικές  δαπάνες  βαρύνουν  τον   
τακτικό   προϋπολογισμό   του Υπουρ-
γείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφί-
ων της  παραγράφου  αυτής  έχουν ε-
φαρμογή και στο μόνιμο προσωπικό του 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ". 

 

Άρθρο 26 

 

1.α.  Με προεδρικό διάταγμα,  που  εκδί- 

 δεται έπειτα από πρόταση των Υ-
πουργών Προεδρίας της Κυβέρνη-
σης, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ε-
νέργειας και Τεχνολογίας, είναι δυνα-
τό να μεταβληθεί η νομική μορφή του 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησί-
ας (OBI) σε νομικό πρόσωπο δημοσί-
ου δικαίου και να ρυθμίζεται η σύστα-
ση θέσεων προσωπικού, η οργάνω-
ση, η λειτουργία, οι πόροι, η οικονομι-
κή διαχείριση και, κατά παρέκκλιση 
γενικών και ειδικών διατάξεων που α-
φορούν το δημόσιο λογιστικό, ό,τι α-
φορά τη διάθεση της περιουσίας του 
μετατρεπόμενου νομικού προσώπου 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

β. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμί-
ζονται τα θέματα που αφορούν την υ-
πηρεσιακή κατάσταση του προσωπι-
κού που υπηρετεί στον Οργανισμό 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) κατά 
το χρόνο της μετατροπής, όπως το-
ποθέτηση, ένταξη στις ιδρυόμενες θέ-
σεις, καθώς και ό,τι αφορά την κοινω-
νική ασφάλιση του προσωπικού αυ-
τού. 
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2. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχα-
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμί-
ζεται η διαδικασία εφαρμογής του προε-
δρικού διατάγματος του εδαφίου β΄ της 
προηγούμενης παραγράφου. 

 

Άρθρο 29 

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Εξαιρούνται οι διατάξεις 
του Β, Γ και Δ Μέρους καθώς και το άρ-
θρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του ΣΤ Μέ-
ρους του νόμου αυτού, οι οποίες τίθε-
νται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
1988. Από την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δι-
πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του ΥΒΕΤ με-
ταφέρονται στον OBI. 

 

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα άρθρα 27 και  28 δεν αφορούν το αντι-
κείμενο του OBI και παραλείπονται. 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 

 

"Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή  

πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον OBI και τήρηση βιβλίων" 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4, 7 
παρ. 11 και 19 παρ.14 του Ν. 
1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, ε-
φευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και 
σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας" (ΦΕΚ 171, Α΄). 

 

2. Τις διατάξεις  του  νόμου 1558/1985 
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα". 

 

3. Την πρόταση του διοικητικού συμβου-
λίου του ΟΒΙ για την κατάθεση αίτησης 
για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησι-
μότητας στον ΟΒΙ και τήρηση βιβλίων 
σύμφωνα με το πρακτικό αριθ. 3 της 
22ας/12/1987 της τρίτης συνεδρίασης 
του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ, α-
ποφασίζουμε: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής 
νοούνται: 

 

α. Ως "ΟΒΙ" ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας, που εδρεύει στην Αθήνα 
(Ν. 1733/1987). 

β. Ως "αίτηση ευρεσιτεχνίας" η αίτηση 
για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας. 

γ.  Ως "αίτηση ΠΥΧ", η αίτηση για τη χο-
ρήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος 
χρησιμότητας. 

 

Άρθρο 2 

Εργάσιμες ημέρες 

 

Οι εργάσιμες ημέρες για τον ΟΒΙ είναι οι 
ίδιες με εκείνες που ισχύουν για το Υ-
πουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας. 

 

Άρθρο 3 

Εκπροσώπηση 

 

1. Η παρ. 1 καταργείται από την έναρξη 
ισχύος του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5 / 
17.1.18). 

 

2. Ο πληρεξούσιος αποδεικνύει την ιδιό-
τητά του με κατάθεση στον ΟΒΙ του εγ-
γράφου εντολής [1]. 

 

3. Εάν ο δικαιούχος της αίτησης ευρεσι-
τεχνίας ή ΠΥΧ δεν έχει κατοικία ή διαμο-
νή ή έδρα στην Ελλάδα, οφείλει να διο-
ρίσει αντίκλητο και να δηλώσει ότι υπο-
βάλλεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρί-
ων της Αθήνας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Άρθρο 4 

Κατάθεση της αίτησης 

 
1. Η αίτηση ευρεσιτεχνίας κατατίθεται 
στον ΟΒΙ, σε δύο αντίγραφα, και περιέ-
χει τα στοιχεία του άρθρου 7 παρ. 1 και 
2 του Ν. 1733/1987. Η περιγραφή, οι α-
ξιώσεις και η περίληψη μπορούν να κα-
τατίθενται είτε στην ελληνική είτε στην 
αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα. 

 
1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 1 της ΥΑ 3111/ΕΦΑ/433 
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Στη δεύτερη περίπτωση η μετάφραση 
προσκομίζεται μέσα στην τετράμηνη 
προθεσμία του άρθρου 7 παρ. 9 του Ν. 
1733/87. Στην ίδια προθεσμία μπορούν 
να προσκομίζονται και οι τυχόν επεξη-
γήσεις κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2 
του Ν. 1733/1987, εφόσον κρίνεται απα-
ραίτητο από τον καταθέτη. 

 

2. Ο ΟΒΙ χορηγεί έντυπα για τη συμπλή-
ρωση των στοιχείων του αιτήματος για 
χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή 
πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμό-
τητας. Η μορφή και το περιεχόμενο των 
εντύπων καθορίζεται με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ. 

 

3. Η κατάθεση της αίτησης ευρεσιτεχνίας 
και των κατά νόμο αναγκαίων δικαιολο-
γητικών (συνοδευτικών) εγγράφων και 
στοιχείων που απευθύνονται στον OBI 
μπορεί να γίνει και με αποστολή τηλεα-
ντιγραφήματος (fax). Στην περίπτωση 
κατά την οποία γίνεται χρήση του τηλεα-
ντιγραφήματος (fax) τα αποστελλόμενα 
έγγραφα πρέπει να είναι καθαρά και 
πλήρως αναγνώσιμα και να περιέλθουν 
στον OBI τα πρωτότυπά τους, με την υ-
πογραφή του καταθέτη, μέσα σε απο-
κλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασί-
μων ημερών από την ημερομηνία παρα-
λαβής από τον OBI του αντίστοιχου τη-
λεαντιγραφήματος (fax). Εφόσον συ-
ντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ή 
των λοιπών εγγράφων από την αρμόδια 
υπηρεσία του OBI με τηλεαντιγράφημα 
(fax). Η παραλαβή του τηλεαντιγραφή-
ματος (fax) από τον OBI, αποδεικνύεται 
με απόδειξη παραλαβής, την οποία α-
ποστέλλει με τηλεαντιγράφημα (fax) ή 
άλλο τρόπο αυθημερόν ο OBI στον κα-
ταθέτη ή στον πληρεξούσιό του [1]. 

 

 

 
1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 1 της ΥΑ 3111/ΕΦΑ/433. 

 

Άρθρο 5 

Περιγραφή της εφεύρεσης 

 

1. Η περιγραφή της εφεύρεσης αρχίζει 
με μνεία του τίτλου της εφεύρεσης, που 
χρησιμοποιήθηκε στην αίτηση. 

 

2. Η περιγραφή πρέπει: 

 

α. Να καθορίζει το τεχνικό πεδίο στο ο-
ποίο αναφέρεται η εφεύρεση. 

β. Να αναφέρει τη στάθμη της προηγού-
μενης τεχνικής, που κατά την κρίση 
του καταθέτη είναι χρήσιμη για την 
κατανόηση της εφεύρεσης. Τυχόν έγ-
γραφα που αποδεικνύουν τη στάθμη 
της προηγούμενης τεχνικής μπορούν 
να σημειώνονται στην περιγραφή. 

γ. Να παρουσιάζει την εφεύρεση, έτσι ό-
πως αυτή προσδιορίζεται από τις α-
ξιώσεις, χρησιμοποιώντας τους κα-
τάλληλους τεχνικούς όρους για την 
κατανόηση και λύση του προβλήμα-
τος. 

δ. Να παρουσιάζει  τα πλεονεκτήματα 
της εφεύρεσης, εάν υπάρχουν σε 
σχέση με τη στάθμη της προηγούμε-
νης τεχνικής. 

ε. Να περιγράφει με συντομία τις απει-
κονίσεις στα σχέδια, εάν υπάρχουν. 

στ.Να ορίζει  λεπτομερειακά έναν τουλά-
χιστον τρόπο πραγματοποίησης της 
εφεύρεσης, χρησιμοποιώντας παρα-
δείγματα. 

ζ. Να εξηγεί με σαφήνεια τον τρόπο ε-
φαρμογής της εφεύρεσης στη βιομη-
χανία. 

 

Άρθρο 6 

Αξιώσεις της εφεύρεσης 

 

1. Οι αξιώσεις της εφεύρεσης ορίζουν 
την έκταση και το περιεχόμενο της αι-
τούμενης προστασίας με βάση τα τεχνι-
κά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης. 

 

2. Οι αξιώσεις περιέχουν, εφόσον είναι 
δυνατόν:  
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α.  Προοίμιο, το οποίο αναφέρει το αντι-
κείμενο της εφεύρεσης και απαριθμεί 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της που εί-
ναι απαραίτητα για τον καθορισμό του 
αντικειμένου της αξίωσης και που σε 
συνδυασμό μεταξύ τους ανήκουν στη 
στάθμη της τεχνικής. 

β.  Χαρακτηριστικό μέρος, που καθορίζει 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφεύ-
ρεσης τα οποία σε συνδυασμό με το 
εδάφιο α΄ ορίζουν την αιτούμενη προ-
στασία. 

 

3. Η αίτηση ευρεσιτεχνίας πρέπει να πε-
ριέχει τουλάχιστον μια ή και περισσότε-
ρες αξιώσεις. Εάν υπάρχουν περισσότε-
ρες αξιώσεις αριθμούνται κατά αύξοντες 
αριθμούς με αραβικά στοιχεία. 

 

4. Αξίωση που αναφέρει τα κύρια χαρα-
κτηριστικά στοιχεία μιας εφεύρεσης (κύ-
ρια αξίωση) μπορεί να ακολουθείται από 
άλλη ή άλλες ειδικότερες που περιέχουν 
όλα τα χαρακτηριστικά άλλης ή άλλων 
αξιώσεων (εξαρτημένες αξιώσεις). 

 

5. Στην εξαρτημένη αξίωση αναφέρεται 
στην αρχή, εφόσον είναι δυνατόν, η άλ-
λη κύρια ή εξαρτημένη αξίωση ή αξιώ-
σεις και δηλώνονται τα επιπλέον χαρα-
κτηριστικά για τα οποία ζητείται προστα-
σία. 

 

6. Οι αξιώσεις δεν επιτρέπεται να παρα-
πέμπουν σε στοιχεία της περιγραφής ή 
των σχεδίων χρησιμοποιώντας εκ-
φράσεις "όπως περιγράφεται.... στην 
περιγραφή" ή "όπως φαίνεται από την 
εικόνα... των σχεδίων". 

 

7. Η αίτηση ευρεσιτεχνίας μπορεί να πε-
ριέχει ιδίως: 

 

α.  Μια κύρια αξίωση για ένα προϊόν, μια 
κύρια αξίωση για τη μέθοδο παραγω-
γής του προϊόντος αυτού και μια κύ-
ρια αξίωση για μια χρήση του προϊό-
ντος αυτού, ή  

β.  Μια κύρια αξίωση για μια μέθοδο, μια 
κύρια αξίωση για ένα μηχανισμό ή μέ-

σο ειδικά για την πραγματοποίηση 
της μεθόδου αυτής, ή 

γ.  Μια κύρια αξίωση για ένα προϊόν, μια 
κύρια αξίωση για τη μέθοδο παραγω-
γής του και μια κύρια αξίωση για ένα 
μηχανισμό ή μέσο ειδικά για την 
πραγματοποίηση της μεθόδου αυτής. 

 

Άρθρο 7 

Περίληψη της εφεύρεσης 

 

1. Η περίληψη της εφεύρεσης αναφέρει 
τον τίτλο της και περιέχει σύντομη ανα-
φορά των όσων αναλύθηκαν στην περι-
γραφή, στις αξιώσεις και στα σχέδια. Ει-
δικότερα περιέχει: 

 

α.  Προσδιορισμό του τομέα της τεχνικής 
στον οποίο ανήκει η εφεύρεση, ώστε 
να είναι δυνατή η ταξινόμησή της.  

β.  Αναφορά στον τρόπο λύσης του τε-
χνικού προβλήματος που αφορά η ε-
φεύρεση.  

γ.  Την κύρια ή κύριες χρήσεις της εφεύ-
ρεσης. 

δ.  Αναφορά του χημικού τύπου που χα-
ρακτηρίζει την εφεύρεση, εφόσον υ-
πάρχει. 

 

2. Εκτιμήσεις ή έπαινοι για την αξία της 
εφεύρεσης δεν αναφέρονται στην περί-
ληψη. 

 

3. Η περίληψη κατά το δυνατόν, να μην 
υπερβαίνει τις 150 λέξεις. 

 

4. Η περίληψη πρέπει να αναφέρεται με 
παραπομπές στα σχέδια, εφόσον η αί-
τηση συνοδεύεται απ' αυτά. 

 

Άρθρο 8 

Παρουσίαση των σχεδίων 

 

1. Η χρήσιμη επιφάνεια των φύλλων για 
τα σχέδια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
26,2 εκατ. x 7 εκατ. Η χάραξη πλαισίου 
γύρω από την χρησιμοποιούμενη επιφά-
νεια δεν επιτρέπεται. 



  

58 
 

2. Τα ελάχιστα περιθώρια γύρω από το 
σχέδιο είναι: 

 

α.  Επάνω περιθώριο: 2,5 εκατ.  

β.  Αριστερό περιθώριο: 2,5 εκατ.  

γ.  Δεξιό περιθώριο: 1,5 εκατ.  

δ.  Κάτω περιθώριο: 1 εκατ. 

 

3. Ο σχεδιασμός έχει τους εξής περιορι-
σμούς: 

 

α.  Για τα σχέδια χρησιμοποιούνται μαύ-
ρες γραμμές και ανεξίτηλα σημεία. Οι 
γραμμές πρέπει να είναι έντονες, ο-
μοιόμορφου πάχους, καλά καθορι-
σμένες, χωρίς χρώματα.  

β.  Για τις τομές χρησιμοποιούνται πυ-
κνές σκιαγραφικές γραμμές, χωρίς να 
εμποδίζεται όμως η εύκολη ανά-
γνωση των βασικών γραμμών. 

γ.  Η κλίμακα των σχεδίων και η γραφική 
σχεδίασή τους πρέπει να επιτρέπουν 
την καθαρή φωτογραφική αναπαρα-
γωγή τους σε σμίκρυνση των δύο τρί-
των. 

δ.  Αριθμοί, γράμματα και σημεία αναφο-
ράς επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
στα σχέδια. Παρενθέσεις, κύκλοι ή ει-
σαγωγικά δίπλα από τους αριθμούς ή 
τα γράμματα δε χρησιμοποιούνται. Το 
ύψος των αριθμών και των γραμμά-
των δεν μπορεί να είναι μικρότερο α-
πό 0,32 εκατ. Για τα γράμματα χρη-
σιμοποιείται η λατινική ή η ελληνική 
αλφάβητος. 

ε. Οι γραμμές των σχεδίων χαράσσονται 
με τα ειδικά όργανα σχεδιασμού. 

στ.Τα σχέδια αριθμούνται διαδοχικά με 
αραβικούς αριθμούς, ανεξάρτητα από 
την αρίθμηση των φύλλων. 

ζ.  Τα διαγράμματα θεωρούνται ως σχέ-
δια. 

 

Άρθρο 9 

Παρουσίαση των εγγράφων 

 

1. Τα έγγραφα της αίτησης ευρεσιτεχνί- 

ας ή ΠΥΧ παρουσιάζονται έτσι ώστε να 
μπορούν να αναπαράγονται με φωτο-

γράφιση ή με ηλεκτροστατικές μεθόδους 
ή με φωτοσύνθεση ή με μικροφωτογρά-
φηση, σε απεριόριστο αριθμό αντιγρά-
φων. Τα φύλλα δεν πρέπει να είναι σχι-
σμένα τσαλακωμένα ή διπλωμένα. Μό-
νον η πρώτη σελίδα των φύλλων χρησι-
μοποιείται. 

 

2. Το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει 
να είναι λευκό, λείο, ματ, ανθεκτικό και 
εύκαμπτο, τύπου Α4 (29,7 εκατ. x 21 ε-
κατ.). Η χρήση του χαρτιού για την εγ-
γραφή γίνεται από πάνω προς τα κάτω 
(κάθετα). 

 

3. Η αρχή κάθε νέου εγγράφου της αίτη-
σης πρέπει να εμφανίζεται σε νέο φύλ-
λο. Τα φύλλα ενώνονται με συνδετήρες 
που μπορεί να αφαιρούνται εύκολα. 

 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ. 
2 της απόφασης αυτής, τα ελάχιστα πε-
ριθώρια στα φύλλα είναι: 

 

α.  Πάνω περιθώριο: 2 εκατ. 

β.  Αριστερό περιθώριο: 2,5 εκατ. 

γ.  Δεξιό περιθώριο: 2 εκατ. 

δ.  Κάτω περιθώριο: 2 εκατ. 

 

Το μέγιστο περιθώριο στα φύλλα είναι: 

 

α. Πάνω περιθώριο: 4 εκατ.  

β. Αριστερό περιθώριο: 4 εκατ.  

γ. Δεξιό περιθώριο: 3 εκατ.  

δ. Κάτω περιθώριο: 3 εκατ. 

 

5. Όλα τα φύλλα της αίτησης πρέπει να 
είναι αριθμημένα κατά σειρά με αραβι-
κούς αριθμούς. Οι αριθμοί σημειώνονται 
πάνω, στο μέσο άλλα όχι μέσα στο πά-
νω περιθώριο. 

 

6. Οι γραμμές κάθε φύλλου της περιγρα-
φής και των αξιώσεων αριθμούνται ανά 
5. Οι αριθμοί φαίνονται στην αριστερή 
πλευρά, δεξιά του αριστερού περιθωρί-
ου. 

 

7. Όλα τα έγγραφα  πρέπει να είναι  δα- 
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κτυλογραφημένα ή τυπωμένα. Μόνον τα 
σύμβολα και οι χημικοί και μαθηματικοί 
τύποι μπορούν να γράφονται με το χέρι. 
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται πρέ-
πει να έχουν μαύρο χρώμα. 

 

8. Οι μονάδες μέτρησης εκφράζονται 
στο μετρικό σύστημα. Οι θερμοκρασίες 
εκφράζονται σε βαθμούς Celsius. Για τις 
υπόλοιπες φυσικές ενδείξεις χρησιμο-
ποιούνται οι μονάδες διεθνούς πρακτι-
κής. 

 

9. Η ορολογία και τα σημεία στην αίτηση 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ομοιόμορ-
φα. 

 

10. Τα φύλλα δεν πρέπει να περιέχουν 
ξέσματα, ούτε διορθώσεις, προσθήκες ή 
παρεμβολές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 10 

Εγγραφή της αίτησης ευρεσιτεχνίας 

 

Η αίτηση  για   χορήγηση   διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας εγγράφεται στο Βιβλίο Εκ-
θέσεων, Τεύχος Α΄ “Εθνικές αιτήσεις" ε-
φαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων 
των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4325/1963 
"Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνι-
κήν άμυναν της χώρας". 

 

Άρθρο 11 

Αιτήσεις για πιστοποιητικό  

υποδείγματος χρησιμότητας 

 

1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, ε-
κτός του άρθρου 10 εφαρμόζονται και 
για τις αιτήσεις ΠΥΧ. 

 

2. Οι αιτήσεις ΠΥΧ ή οι δηλώσεις για με-
τατροπή αίτησης ευρεσιτεχνίας σε αίτη-
ση ΠΥΧ εγγράφονται στο Βιβλίο Εκθέσε-
ων με την ένδειξη "Αιτήσεις ΠΥΧ". 

 

Άρθρο 12 

Λεπτομέρειες εφαρμογής 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του ΟΒΙ ρυθμίζονται θέματα τήρησης 
των Βιβλίων Εκθέσεων και άλλες τυπι-
κές διαδικασίες για την κατάθεση των αι-
τήσεων ευρεσιτεχνίας ή ΠΥΧ. 

 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει α-
πό τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

60 
 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5326/ΕΦΑ/485/1988  

 

"Ειδικό έντυπο για τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας" 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 
του Νόμου 1733/1987 "Μεταφορά τεχνο-
λογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτο-
μία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας" (ΦΕΚ 171/Α΄). 

 

2. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/1985 
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" 
(ΦΕΚ 13/Α΄). 

 

3. Το 12ο Πρακτικό του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας της 13.03.1988, αποφασί-
ζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Ειδικό έντυπο για συμβάσεις 

μεταφοράς τεχνολογίας 

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(OBI) χορηγεί ειδικό έντυπο για συμβά-
σεις μεταφοράς τεχνολογίας στον ή 
στους υπόχρεους για συμπλήρωσή του 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 
1733/87. 

 

Άρθρο 2 

Υποχρεωτικά στοιχεία εντύπου 

 

Ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι για καταχώ-
ρηση της σύμβασης μεταφοράς τεχνο-
λογίας στον OBI οφείλουν να συμπλη-
ρώσουν στο έντυπο τα εξής στοιχεία:  

α. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία 
και την πλήρη διεύθυνση του δέκτη 
τεχνολογίας. 

β. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία 
και την πλήρη  διεύθυνση του   δότη 
τεχνολογίας.  

γ. Το αντικείμενο της σύμβασης και τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία 
αναφέρεται. 

δ. Την ημερομηνία υπογραφής, έναρξης 
εφαρμογής και λήξης ισχύος της σύμ-
βασης καθώς και τη διάρκειά της. 

ε. Το γενικό περιεχόμενο της σύμβασης 
και το είδος της συνεργασίας με τον 
δότη τεχνολογίας (άδεια εκμετάλλευ-
σης, τεχνική βοήθεια, διαχείριση, διοί-
κηση, κλειδί στο χέρι, συμπαραγωγή 
ή άλλη). 

 

Άρθρο 3 

Προαιρετικά στοιχεία εντύπου 

 

Ο υπόχρεος ή υπόχρεοι για την καταχώ-
ρηση της σύμβασης μεταφοράς τεχνο-
λογίας στον OBI μπορούν, εφόσον το ε-
πιθυμούν, να συμπληρώσουν στο έντυ-
πο και την τυχόν συμμετοχή του δότη τε-
χνολογίας στο μετοχικό κεφάλαιο του 
δέκτη τεχνολογίας (σε ποσοστό στα εκα-
τό). 

 

Άρθρο 4 

Επεξεργασία εντύπου - Προσθήκες 

 

1. Ο ΟΒΙ επεξεργάζεται και χορηγεί τυ-
πωμένο το παραπάνω ειδικό έντυπο για 
συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ 
μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη 
νέων προαιρετικών στοιχείων στο ειδικό 
έντυπο προς συμπλήρωση. 

 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει α-
πό τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 

νήσεως. 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 

 

"Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών  
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986" 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παρά-
γραφος 10 του νόμου 1733/1987 "Μετα-
φορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολο-
γική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας" (ΦΕΚ 171, Α΄). 
 
2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" 
(ΦΕΚ 13, Α΄). 
 
3. Την με αριθμό 771/87 γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστε-
ρα από πρόταση του Υπουργού Βιομη-
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, απο-
φασίζουμε:[1] 
 

 

 
1 Στα «έχοντας υπόψη» του ΠΔ/77/1988 προστί-
θενται τα ακόλουθα ως εκ του  
ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95): 
 

«2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του 
ΠΔ189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221), ό-
πως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 
24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 
189/2009» (Α’ 56). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 
(Α’ 98).  
4. Το ΠΔ 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και 
Υφυπουργού» (Α’ 47). 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρό-
ντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού. 
6. Τις με αριθμό 236/2009 και 261/2011 γνω-
μοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με 
πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων» 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμό-
ζεται στις αιτήσεις για χορήγηση ευρω-
παϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και 
στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας που παράγουν αποτελέσματα στο έ-
δαφος της ελληνικής επικρατείας. 

 

Άρθρο 2 
Ορισμοί 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος προε-
δρικού διατάγματος νοούνται: 
 
α. Ως “ΟΒΙ”, ο Οργανισμός Βιομηχανι-

κής Ιδιοκτησίας, που εδρεύει στην 
Αθήνα, (άρθρο 1,  Ν. 1733/1987). 

β. Ως “Σύμβαση”, η σύμβαση για τη χο-
ρήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το Ν. 1607/1986 ( Α’ 85). 

γ. Ως “Πράξη Αναθεώρησης”, η Πράξη 
Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη  
χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμά-
των ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία 
τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 
1991) της 29ης Νοεμβρίου 2000 που 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 
3396/2005 (Α’ 246). 

δ. Ως “ΕΟΔΕ”, ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, 
όπως ορίζεται στη Σύμβαση,  όπως 
αύτη τροποποιήθηκε με την Πράξη 
Αναθεώρησης. 

ε.  Ως “ΕΓΔΕ”, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως ο-
ρίζεται στη Σύμβαση,  όπως αύτη 
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τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθε-
ώρησης. 

στ. Ως “ευρωπαϊκή αίτηση”, η αίτηση για 
χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας. 

ζ. Ως “ΕΔΒΙ”, το Ειδικό Δελτίο Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας που εκδίδει ο ΟΒΙ 
(άρθρο 4  Ν. 1733/1987). 

η. Ως “βεβαιωμένη μετάφραση”, η μετά-
φραση που έγινε από δικηγόρο ή αρ-
χή που έχει το δικαίωμα να επικυρώ-
νει μεταφράσεις.[1] 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

ΑΠΟ TON OBI 
 

Άρθρο 3 
Κατάθεση της αίτησης 

 

1. Αίτηση για τη χορήγηση ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να κα-
τατεθεί στα γραφεία του OBI στην Αθήνα 
ή στα τυχόν παραρτήματά του. Εξαιρού-
νται οι τμηματικές ευρωπαϊκές αιτήσεις 
που κατατίθενται απευθείας στο ΕΓΔΕ. 
 
2. Η ευρωπαϊκή αίτηση κατατίθεται υπο-
χρεωτικά στον OBI όταν ο καταθέτης εί-
ναι έλληνας υπήκοος και εφόσον δεν 
προβάλλεται προτεραιότητα με βάση 
προηγούμενη κατάθεση στην Ελλάδα, 
(άρθρο 1 & 2 Ν.4325/1963 "Περί ε-
φευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυ-
ναν της χώρας"). 

 
Άρθρο 4 

Γλώσσα της αίτησης 

 
1. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας συντάσσεται 
σε οποιαδήποτε γλώσσα. Σε περίπτωση 
που η αίτηση δεν έχει συνταχθεί  σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ, 
δηλαδή γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά, 
μεταφράζεται σε μία από τις επίσημες 
αυτές γλώσσες, σύμφωνα με τις διατά-

 
1 Το άρθρο 2 του ΠΔ/77/1988 αντικαταστάθηκε  
ως άνω από το άρθρο 1 του ΠΔ/46/23.04.2012 
(ΦΕΚ Α΄95). 

ξεις της Σύμβασης, όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης.   
2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στην 
Ελλάδα καθώς και οι Έλληνες υπήκοοι 
που κατοικούν στο εξωτερικό και κατα-
θέτουν στο ΕΓΔΕ ορισμένα έγγραφα στα 
ελληνικά, δικαιούνται έκπτωση επί των 
οφειλομένων τελών σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της Σύμβασης, όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρη-
σης.[2] 

 
Άρθρο 5 

Έγγραφα της αίτησης 

 
Η ευρωπαϊκή αίτηση πρέπει να περι-
λαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω έγ-
γραφα: 
α. Δήλωση σύμφωνα με την οποία ζητεί-

ται η χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας. 

β. Στοιχεία που βεβαιώνουν την ταυτό-
τητα του αιτούντος ή στοιχεία που ε-
πιτρέπουν την επικοινωνία  μαζί του. 

γ. Περιγραφή της εφεύρεσης ή αναφορά 
σε προηγούμενη κατατεθείσα αίτηση 
για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας.[3] 

 
Άρθρο 5α 

Δικαίωμα Προτεραιότητας 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 87 της Σύμβα-
σης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 παρ. 34 της Πράξης Αναθεώρησης, 
στα πλαίσια της διαδικασίας για χορή-
γηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας, το δικαίωμα προτεραιότητας 
που απολαμβάνει ο καταθέτης ή ο δι-
καιούχος της αίτησης, αφορά κάθε 
προηγούμενη κανονική κατάθεση, είτε 
αυτή έγινε σ’ ένα Κράτος μέλος της 
Σύμβασης των Παρισίων «Περί προ-

 
2 Το άρθρο 4  του ΠΔ/77/1988 αντικαταστάθηκε  
ως άνω από το άρθρο 2 του ΠΔ/46/23.04.2012 
(ΦΕΚ Α΄95). 
3 Το άρθρο 5 του ΠΔ/77/1988 αντικαταστάθηκε  
ως άνω από το άρθρο 3 του ΠΔ/46/23.04.2012 
(ΦΕΚ Α΄95). 
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στασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
της 20ης Μαρτίου 1883» (όπως αυτή έχει 
αναθεωρηθεί) και η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Ν. 213/1975 (A’ 
258) «Περί κυρώσεως της Διεθνούς 
Συμβάσεως των Παρισίων του 1883 
«περί προστασίας της Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας» ως αύτη αναθεωρήθη εν 
Στοκχόλμη την 14η Ιουλίου 1967», είτε σ’ 
ένα Κράτος μέλος του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Εμπορίου. 
 
2. Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 
της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του ε-
μπορίου που περιέχεται στον Ν. 
2290/1995 «Κύρωση της Τελικής Πρά-
ξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 
των πολυμερών εμπορικών διαπραγμα-
τεύσεων στα πλαίσια του Γύρου Ουρου-
γουάης» (Α’ 28), η παραπάνω παρά-
γραφος 1 για λόγους αμοιβαιότητας και 
ισότητας μεταχείρισης εφαρμόζεται και 
στην περίπτωση που γίνεται επίκληση 
του δικαιώματος προτεραιότητας κατά 
τη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για 
χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή 
υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ, 
σύμφωνα με τον Ν. 1733/1987.[1]  

 
Άρθρο 6 

Παραλαβή της αίτησης 

 

1. Ο αρμόδιος υπάλληλος του OBI πα-
ραλαμβάνει την ευρωπαϊκή αίτηση, ση-
μειώνει την ημερομηνία παραλαβής σ' 
αυτήν και σε κάθε έγγραφο που τη συ-
νοδεύει, χορηγεί αύξοντα αριθμό κατα-
χώρισης από το Βιβλίο Εκθέσεων για 
ευρωπαϊκές αιτήσεις και εκδίδει αμέσως 
απόδειξη παραλαβής. 
 
2. Στην απόδειξη παραλαβής αναγράφε-
ται ο αριθμός και το είδος των συνοδευ-
τικών εγγράφων και η ημερομηνία πα-
ραλαβής των. 

 
 

 
1 Το άρθρο 5α προστέθηκε  με  το άρθρο 4 του 
ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95). 

Άρθρο 7 
Καταχώριση της αίτησης 

 

1. Η ευρωπαϊκή αίτηση καταχωρίζεται 
στο  Βιβλίο  Εκθέσεων  που τηρεί ο OBI, 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ε-
θνική νομοθεσία και τους κανόνες περί 
απορρήτου για τα εθνικά διπλώματα ευ-
ρεσιτεχνίας. 
 
2. Το Βιβλίο φέρει την ένδειξη Βιβλίο Εκ-
θέσεων, τεύχος Β΄, "Ευρωπαϊκές αιτή-
σεις", Α΄ μέρος, και τηρείται χωριστά α-
πό το αντίστοιχο Βιβλίο για τις εθνικές 
αιτήσεις. Η αρίθμηση των σελίδων του 
Βιβλίου αρχίζει κατά την έναρξη κάθε η-
μερολογιακού έτους και η αρίθμηση των 
καταθέσεων που παραλαμβάνει ο OBI, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος, ακολουθεί την 
πρακτική του ΕΓΔΕ. 

 
Άρθρο 8 

Αποστολή των ευρωπαϊκών  
αιτήσεων στο ΕΓΔΕ 

 

Μετά την παρέλευση των προθεσμιών 
των άρθρων 3 και 4 του νόμου 
4325/1963 "Περί εφευρέσεων αφορω-
σών την εθνικήν άμυναν της Χώρας" ο 
OBI αποστέλλει αμελλητί τις ευρωπαϊκές 
αιτήσεις στο ΕΓΔΕ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 9 
Κατάθεση της μετάφρασης 

 

1. Η μετάφραση των αξιώσεων της ευ-
ρωπαϊκής αίτησης κατατίθεται, σε δύο α-
ντίγραφα, στα γραφεία του OBI και συ-
νοδεύεται από το αποδεικτικό καταβο-
λής του αντίστοιχου τέλους κατάθεσης. 
Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους 
ο OBI δεν δημοσιεύει στο ΕΔΒΙ την ανα-
κοίνωση για κατάθεση της μετάφρασης 
των αξιώσεων. 
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2. Ο αριθμός κατάθεσης της ευρωπαϊ-
κής αίτησης, το όνομα και η διεύθυνση 
του καταθέτη, ο αριθμός δημοσίευσης 
της ευρωπαϊκής αίτησης από το ΕΓΔΕ 
και ο μεταφρασμένος στα ελληνικά τίτ-
λος της εφεύρεσης συνοδεύουν υποχρε-
ωτικά τη μετάφραση των αξιώσεων της 
ευρωπαϊκής αίτησης και κατατίθενται, σε 
δύο αντίγραφα, μαζί μ' αυτήν στον OBI. 
Σε περίπτωση προβολής προτεραιότη-
τας αναφέρονται και τα αντίστοιχα στοι-
χεία. 
 

3. Η μετάφραση και τα έγγραφα που 
επισυνάπτονται σ’ αυτή γίνονται δεκτά 
από τον ΟΒΙ εφόσον πληρούν τις τυπι-
κές προϋποθέσεις παρουσίασης  σχε-
δίων και εγγράφων των άρθρων 8 και 9 
της υπ’ αριθμ. 15928/ΕΦΑ/1253/ 
24.12.1987 αποφάσεως του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
«Κατάθεση αίτησης για χορήγηση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστο- ποιη-
τικού υποδείγματος χρησιμότητας στον 
ΟΒΙ και τήρηση Βιβλίων» (A’ 778).[1] 
 
4. Η μετάφραση των αξιώσεων της ευ-
ρωπαϊκής αίτησης καταχωρίζεται στο Βι-
βλίο Εκθέσεων που φέρει την ένδειξη 
Τεύχος Β΄ Μέρος Β΄ "Μεταφράσεις ευ-
ρωπαϊκών αιτήσεων". Η αρίθμηση των 
σελίδων του βιβλίου αρχίζει από την έ-
ναρξη κάθε ημερολογιακού έτους. 
 
5. Από την ημερομηνία δημοσίευσης, 
τρίτοι μπορούν να ζητούν από τον OBI 
πληροφορίες ή αντίγραφα της μετάφρα-
σης και των επισυναπτομένων εγγρά-
φων. 

 

Άρθρο 10 
Μετάφραση ευρωπαϊκής αίτησης με 

ορισμό την Ελλάδα 

 

Όποιος αντλεί δικαιώματα από την ευ-
ρωπαϊκή αίτηση απολαμβάνει την προ-
σωρινή προστασία του άρθρου 23 παρ. 

 
1 Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ΠΔ/77/1988 αντικα-
ταστάθηκε  ως άνω από το άρθρο 5 του 
ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95). 

2 του ν. 1733/1987 από την ημερομηνία 
που η βεβαιωμένη μετάφραση των αξιώ-
σεων της αίτησης κατατέθηκε στον OBI. 
Ως ημερομηνία κατάθεσης νοείται η ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανα-
κοίνωσης στο ΕΔΒΙ. 

 
Άρθρο 10α 

Περιορισμός ή ανάκληση της  
προσωρινής προστασίας 

 
Η προσωρινή προστασία που ορίζεται 
στο άρθρο 10 του παρόντος διατάγμα-
τος δεν παράγει αποτελέσματα, εάν το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει 
ανακληθεί ή περιοριστεί σύμφωνα με τις 
διαδικασίες των ενστάσεων, του περιο-
ρισμού ή της ανάκλησης  ενώπιον του 
ΕΓΔΕ.[2] 
 

Άρθρο 11 
Μετάφραση του  

ευρωπαϊκού διπλώματος 

 

1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελ-
τίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανα-
κοίνωσης για χορήγηση ευρωπαϊκού δι-
πλώματος ή της απόφασης για διατήρη-
σή του με τροποποιημένη μορφή μετά 
από την εκδίκαση σχετικής ένστασης, ο 
δικαιούχος του ευρωπαϊκού διπλώματος 
οφείλει να καταθέσει στον OBI, την βε-
βαιωμένη μετάφραση του κειμένου με 
βάση το οποίο το ΕΓΔΕ χορήγησε το ευ-
ρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το 
διατήρησε με τροποποιήσεις. 
 
2. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
της παραγράφου 1, το ευρωπαϊκό δί-
πλωμα θεωρείται αυτοδικαίως ότι δεν έ-
χει ισχύ στην ελληνική επικράτεια. 

 
 
 
 
 
 

 
2 Το άρθρο 10α προστέθηκε  με  το άρθρο 6 του 
ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95). 
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Άρθρο 12 
Κατάθεση της μετάφρασης του  

ευρωπαϊκού διπλώματος 

 

1. Η μετάφραση του ευρωπαϊκού διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας κατατίθεται στα 
γραφεία του OBI, σε δύο αντίγραφα και 
συνοδεύεται από το αποδεικτικό κατα-
βολής του αντίστοιχου τέλους κατάθε-
σης. Σε περίπτωση μη καταβολής του 
τέλους, ο OBI δεν δημοσιεύει την ανα-
κοίνωση για κατάθεση της μετάφρασης 
του ευρωπαϊκού διπλώματος. 
 

2. Η μετάφραση και τα έγγραφα που 
επισυνάπτονται σ’ αυτή γίνονται δεκτά 
από τον ΟΒΙ εφόσον πληρούν τις τυπι-
κές προϋποθέσεις  παρουσίασης σχε-
δίων και εγγράφων των άρθρων 8 και 9 
της υπ. αριθμ. 15928/ΕΦΑ/1253/ 
24.12.1987 αποφάσεως του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας.[1] 
 
3. Η μετάφραση συνοδεύεται από τον α-
ριθμό κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτη-
σης, το όνομα και τη διεύθυνση του κα-
ταθέτη και τον αριθμό δημοσίευσης της 
ανακοίνωσης για χορήγηση του ευρω-
παϊκού διπλώματος. Στην περίπτωση 
που το ΕΓΔΕ διατηρήσει το ευρωπαϊκό 
δίπλωμα με τροποποιήσεις μετά την εκ-
δίκαση σχετικής ένστασης, στην αρχική 
μετάφραση επισυνάπτεται μεταφρασμέ-
νο το τροποποιημένο κείμενο. 
 
4. Στη μετάφραση επισυνάπτονται επί-
σης, 2 αντίγραφα των σχεδίων, έτσι ό-
πως ορίζονται στο έντυπο προδιαγρα-
φών του ευρωπαϊκού διπλώματος, έστω 
και αν δεν περιέχουν λέξεις για μετά-
φραση καθώς και δύο αντίγραφα της πε-
ρίληψης της εφεύρεσης, μεταφρασμένης 
στα ελληνικά. 
 

 
 

 
1 Η παρ. 2 του άρθρου 12 ΠΔ/77/1988 αντικατα-
στάθηκε  ως άνω από το άρθρο 7 του 
ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95). 

Άρθρο 12α 
Κατάθεση μετάφρασης κειμένου 

περιορισμού ή ανάκλησης 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

 
1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελ-
τίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανα-
κοίνωσης της απόφασης για περιορισμό 
ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας, ο δικαιούχος του ευ-
ρωπαϊκού διπλώματος οφείλει να κατα-
θέσει στον ΟΒΙ τη βεβαιωμένη μετά-
φραση του κειμένου με βάση το οποίο 
το ΕΓΔΕ περιόρισε ή ανακάλεσε το ευ-
ρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ορι-
σμό την Ελλάδα. 

 
2. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
της παραγράφου 1, το ευρωπαϊκό δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται αυτοδι-
καίως ότι δεν έχει εξυπαρχής ισχύ στην 
ελληνική επικράτεια. 

 
3. Η μετάφραση της παραπάνω παρα-
γράφου 1 κατατίθεται στον ΟΒΙ μόνον 
εφόσον το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας ισχύει στην Ελλάδα,  κατ’ εφαρ-
μογή του άρθρου 23 παρ. 4 του 
Ν.1733/1987 και του άρθρου 11 του 
παρόντος διατάγματος και δεν έχει δη-
μοσιευθεί πράξη έκπτωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Ν.1733/1987. 

 
4. Για την κατάθεση της μετάφρασης της 
παραπάνω παραγράφου 1 στον ΟΒΙ, 
καθώς και για τη δημοσίευσή της στο 
ΕΔΒΙ εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατά-
ξεις των άρθρων 12 και 13 του παρό-
ντος.  

 
5. Για την αυθεντικότητα του κειμένου 
της παραπάνω παραγράφου 1 εφαρμό-
ζονται τα άρθρα 14 και 15 του παρό-
ντος.  

 
6. Σε περίπτωση δημοσίευσης πράξης 
έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Ν.1733/1987 πριν την ημερομηνία 
δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο 
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Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοί-
νωσης της απόφασης για περιορισμό ή 
ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, ο ΟΒΙ εγγράφει αυτεπαγ-
γέλτως στο Μητρώο διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας, Τεύχος Β’ με την ένδειξη «Ευ-
ρωπαϊκό», την ανακοίνωση της απόφα-
σης του ΕΓΔΕ για περιορισμό ή ανά-
κληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας. Στοιχεία της ανακοίνωσης 
αυτής δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ.  

 
7. Η απόφαση για περιορισμό ή ανά-
κληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας παράγει αποτελέσματα από 
την ημερομηνία  δημοσίευσης στο Ευ-
ρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτε-
χνίας της ανακοίνωσης της απόφασης. 

 
8. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
θεωρείται  ότι εξυπαρχής δεν έχει εν 
μέρει ή εν όλω  τα αποτελέσματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 64 της Σύμ-
βασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την Πράξη Αναθεώρησης, εάν για το 
δίπλωμα αυτό έχει δημοσιευτεί απόφα-
ση για περιορισμό ή ανάκληση αντίστοι-
χα, σύμφωνα με την προηγούμενη πα-
ράγραφο. 

   
9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις του παρόντος διατάγματος.[1] 

 
Άρθρο 13 

Δημοσίευση της μετάφρασης του  
ευρωπαϊκού διπλώματος 

 

1. Ο OBI δημοσιεύει στο ΕΔΒΙ ανακοί-
νωση για την κατάθεση της μετάφρασης 
του ευρωπαϊκού διπλώματος. 
 
2.  Από την ημερομηνία δημοσίευσης, 
τρίτοι μπορούν να ζητούν από τον OBI 
πληροφορίες και αντίγραφα της μετά-
φρασης και των εγγράφων που τη συνο-
δεύουν. 
 

 
1 Το άρθρο 12α προστέθηκε  με  το άρθρο 8 του 
ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95). 
 

3. Ο OBI μπορεί να προβαίνει σε ειδική 
περιοδική ή έκτακτη έκδοση εντύπου με 
τις μεταφράσεις των ευρωπαϊκών δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή και ευρωπαϊ-
κών αιτήσεων. 
 
4. Λάθη γραφικά και γλωσσικά στο κεί-
μενο των μεταφράσεων επιτρέπεται να 
διορθώνονται οποτεδήποτε από το δι-
καιούχο. Ο αιτών τη διόρθωση οφείλει 
να προσδιορίσει τον αριθμό και την ημε-
ρομηνία της ανακοίνωσης στο ΕΔΒΙ για 
την κατάθεση της μετάφρασης, εφόσον 
αυτή έχει ήδη δημοσιευθεί. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 
 

Άρθρο 14 
Αυθεντικό κείμενο  

της ευρωπαϊκής  αίτησης και  
του ευρωπαϊκού διπλώματος 

 

1. Αυθεντικό κείμενο για όλες τις διαδι-
κασίες ενώπιον των ελληνικών αρχών 
είναι το κείμενο της ευρωπαϊκής αίτησης 
ή του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας έτσι όπως συντάχθηκε στη γλώσ-
σα διαδικασίας του ΕΓΔΕ. 
 
2. Κατ' εξαίρεση από τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1, εάν η μετάφραση στα ελ-
ληνικά που προβλέπεται στα άρθρα 9 
και 11 του παρόντος προεδρικού διατάγ-
ματος, παρέχει στενότερη προστασία α-
πό το κείμενο, έτσι όπως συντάχθηκε 
στη γλώσσα διαδικασίας του ΕΓΔΕ, τότε 
ως αυθεντικό κείμενο λαμβάνεται το ελ-
ληνικό για όλες τις διαδικασίες ενώπιον 
των ελληνικών αρχών. Εξαιρούνται οι α-
γωγές ακυρώσεως. 
 

Άρθρο 15 
Αναθεώρηση μετάφρασης 

 

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του 
άρθρου 14, όποιος αντλεί δικαιώματα 
από την ευρωπαϊκή αίτηση ή το ευρω-
παϊκό δίπλωμα μπορεί να καταθέσει στα 
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γραφεία του OBI, οποτεδήποτε, αναθε-
ωρημένη μετάφραση της ευρωπαϊκής 
αίτησης ή του ευρωπαϊκού διπλώματος. 
Η αναθεωρημένη μετάφραση ισχύει από 
την ημερομηνία που θα πληρωθούν οι 
όροι των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος. 
 

Άρθρο 16 
Δικαιώματα από προγενέστερη  

εκμετάλλευση 

 
Αυτός που άρχισε καλόπιστα να εκμε-
ταλλεύεται μια εφεύρεση ή έχει προβεί 
στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκ-
μετάλλευσή της, χωρίς να προσβάλλει 
τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
ευρωπαϊκή αίτηση ή το ευρωπαϊκό δί-
πλωμα με βάση το κείμενο της πρώτης 
μετάφρασής τους, μπορεί, και μετά την 
έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης με-
τάφρασής τους, να συνεχίσει να εκμε-
ταλλεύεται δωρεάν την εφεύρεση για την 
επιχείρησή του και τις ανάγκες της. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΤΕΛΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Άρθρο 17 
Κατάθεση τελών - Συνέπειες 

 
1. Για τη διατήρηση σε ισχύ ευρωπαϊ- 
κού διπλώματος στην Ελλάδα προκατα-
βάλλονται στον OBI ετήσια τέλη προ-
στασίας. Το άρθρο 24 του νόμου 
1733/87 που αφορά τα ετήσια τέλη προ-
στασίας για τα εθνικά διπλώματα ευρε-
σιτεχνίας εφαρμόζεται ανάλογα. 
 
2. Η πρώτη δόση ετησίων τελών προ-
στασίας ευρωπαϊκού διπλώματος με ι-
σχύ στην Ελλάδα οφείλεται στον OBI για 
τον επόμενο χρόνο από τη δημοσίευση 
στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευ-
ρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης για χορή-
γηση του ευρωπαϊκού διπλώματος. Ο υ-
πολογισμός των ετών αρχίζει από την η-
μερομηνία κατάθεσης της ευρωπαϊκής 
αίτησης. 
 

3. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρ-
θρου 16 του νόμου 1733/1987, η έκπτω-
ση δημοσιεύεται στο ΕΔΒΙ και εγγράφε-
ται στο κοινό Μητρώο Διπλωμάτων Ευ-
ρεσιτεχνίας, Τεύχος Β΄ "Ευρωπαϊκό". 
 

Άρθρο 18 
Ορισμός τελών 

 

Το ύψος του τέλους κατάθεσης στον 
OBI της μετάφρασης της ευρωπαϊκής αί-
τησης ή του ευρωπαϊκού διπλώματος 
καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 24 
παρ. 6 του Ν. 1733/1987 με απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου του OBI. 

 
Άρθρο 18α  

 Αναδρομική καταβολή ετησίων τελών 
 
1. Σε περίπτωση αποδοχής από το  
Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών του 
ΕΓΔΕ  αίτησης για επανεξέταση προη-
γούμενης απόφασης του Συμβουλίου 
Προσφυγών από το  θιγόμενο  διάδικο, 
σύμφωνα  με το άρθρο  112α της  Σύμ-
βασης,  όπως προστέθηκε με το άρθρο 
1 παρ. 55 της Πράξης Αναθεώρησης, 
και αναβίωσης με νεότερη απόφαση του 
Συμβουλίου Προσφυγών του ΕΓΔΕ ανα-
κληθέντος ευρωπαϊκού διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας, καταβάλλονται στον ΟΒΙ τα 
οφειλόμενα ετήσια τέλη των προηγού-
μενων ετών προστασίας μαζί με τις νό-
μιμες προσαυξήσεις. 
 
2. Η καταβολή των παραπάνω οφειλο-
μένων τελών γίνεται κατά τους όρους και 
τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 
περ. ζ’ και 24 του Ν.1733/1987 και τα 
ποσά  αντιστοιχούν  σ’ αυτά που κατα-
βάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 24 
παρ. 2 τελευταίο εδάφιο, του Ν. 
1733/1987. 
 
3. Ο ΟΒΙ εγγράφει στο Μητρώο διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας Τεύχος Β’, με την 
ένδειξη “Ευρωπαϊκό”, την ανακοίνωση 
της απόφασης του ΕΓΔΕ για αναβίωση 
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτε-
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χνίας. Στοιχεία της ανακοίνωσης αυτής 
δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ.[1] 
 

Άρθρο 19 
Εκπροσώπηση 

 

1. Κατ` εφαρμογή του παρόντος προε-
δρικού διατάγματος δικαίωμα παράστα-
σης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον 
του ΟΒΙ, έχει μόνο όποιος αντλεί δι-
καιώματα από ευρωπαϊκή αίτηση ή ευ-
ρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξου-
σιοδοτημένος για το σκοπό αυτό πιστο-
ποιημένος σύμβουλος ευρεσιτεχνίας.[2] 

 
2. Για την κατάθεση της αίτησης χορήγη-
σης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας στον OBI δικαίωμα παράστασης 
αναγνωρίζεται και στους ειδικούς πληρε-
ξουσίους κατ' εφαρμογή των άρθρων 
133 και 134 της Σύμβασης. 
 
3. Εάν όποιος αντλεί δικαιώματα από 
ευρωπαϊκή αίτηση ή ευρωπαϊκό δίπλω-
μα δεν έχει κατοικία ή διαμονή ή έδρα 
στην Ελλάδα, οφείλει να διορίσει αντί-
κλητο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ -  

ΣΩΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Άρθρο 20 
Περιπτώσεις μετατροπής 

 

Όποιος αντλεί δικαιώματα από ευρωπα-
ϊκή αίτηση μπορεί, με έγγραφο αίτημα, 
να ζητήσει να μετατραπεί η ευρωπαϊκή 
αίτηση σε αίτηση για χορήγηση ελληνι-
κού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η μετα-
τροπή αυτή επιτρέπεται όταν η ευρωπα-
ϊκή αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί 
για έναν από τους παρακάτω λόγους: 
 

 
1 Το άρθρο 18α προστέθηκε  με  το άρθρο 9 του 
ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95). 
2 Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 
123 παρ. 4 του Ν. 4512/2018, ΦΕΚ Α’ 5/ 
17.1.2018. 

α.  Το ΕΓΔΕ δεν παρέλαβε την ευρωπα-
ϊκή αίτηση μέσα σε 14 μήνες από την 
ημερομηνία κατάθεσής της ή την ημε-
ρομηνία προτεραιότητας, όταν προ-
βάλλεται προτεραιότητα. 

β. Η ευρωπαϊκή αίτηση κατατέθηκε στα 
ελληνικά και η μετάφρασή της, σύμ-
φωνα με το άρθρο 14 παρ.2 της Σύμ-
βασης, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 παρ. 3 της Πράξης Αναθεώ-
ρησης, δεν κατατέθηκε στο ΕΓΔΕ μέ-
σα σε προθεσμία δύο μηνών από την 
ημερομηνία κατάθεσης  της αίτησης 
για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας.[3] 

 

Άρθρο 21 
Διαδικασία μετατροπής 

 

1. Η αίτηση για μετατροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 20 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος, πρέπει να κατατεθεί στον 
OBI, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε απο-
κλειστική προθεσμία 3 μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης στον δικαιού-
χο της ευρωπαϊκής αίτησης της ειδοποί-
ησης από το ΕΓΔΕ για απόσυρση της 
αίτησής του. Τα άρθρα  135 και 137 της 
Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκαν  με 
τις παραγράφους 72 και 74, αντιστοί-
χως, του άρθρου 1 της Πράξης Αναθε-
ώρησης  εφαρμόζονται αναλόγως.[4] 
 
2. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κα-
τάθεση στον OBI, της αίτησης για μετα-
τροπή, ο αιτών οφείλει να καταθέσει, σε 
δύο αντίγραφα, μετάφραση στα ελληνικά 
της ευρωπαϊκής αίτησης, άλλως η αίτη-
ση για μετατροπή θεωρείται ως μη κατα-
τεθείσα. 
 
3. Η αίτηση για μετατροπή εγγράφεται 
στο Βιβλίο Εκθέσεων, Τεύχος Α΄, "Εθνι-
κές αιτήσεις". 

 
3 Η περίπτωση β του άρθρου 20 του ΠΔ/77/1988 
αντικαταστάθηκε  ως άνω από το άρθρο 10 του 
ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95). 
4 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 
του ΠΔ/77/1988  τροποποιήθηκε ως άνω από το 
άρθρο 11 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95). 
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Άρθρο 22 
Ρύθμιση περιπτώσεων σώρευσης  

προστασίας 

 

1. Εάν για την ίδια εφεύρεση, έχει χορη-
γηθεί εθνικό και ευρωπαϊκό δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα, στον ί-
διο εφευρέτη ή δικαιούχο με την ίδια η-
μερομηνία κατάθεσης ή προτεραιότητας, 
το ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παύ-
ει να ισχύει από την ημερομηνία που:  

 
α.  Η προθεσμία για κατάθεση ένστασης 

ενώπιον του ΕΓΔΕ έληξε, ή  
β.  Η διαδικασία εκδίκασης της ένστασης 

περατώθηκε και το ευρωπαϊκό δί-
πλωμα διατηρήθηκε σε ισχύ. 
 

2. Η μετέπειτα ακύρωση ή παύση ισχύ-
ος του ευρωπαϊκού διπλώματος δεν ε-
πηρεάζει την εφαρμογή της παρ. 1. 
 
3. Για την διαπίστωση της μη ισχύος του 
ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αρ-
μόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΜΗΤΡΩΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 23 
Εγγραφή στο Μητρώο 

 

1. Ο ΟΒΙ εγγράφει στο Μητρώο διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας, Τεύχος Β', με την 
ένδειξη "Ευρωπαϊκό" τα στοιχεία που 
αφορούν τα ευρωπαϊκά διπλώματα και 
αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 127 της Σύμβασης, όπως 
τροποποιήθηκε με το  άρθρο 1 παρ. 65 
της Πράξης Αναθεώρησης.[1]   
 
2. Στο Μητρώο εγγράφονται μόνο εκείνα 
τα ευρωπαϊκά διπλώματα που έχουν δη-
μοσιευθεί στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλω-
μάτων Ευρεσιτεχνίας, ισχύουν για την 
Ελλάδα και για τα οποία τηρήθηκε η δια-

 
1 Η  παρ. 1 του άρθρου 23 του ΠΔ/77/1988  
τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 12 του 
ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95). 

δικασία των άρθρων 11 και 12 του πα-
ρόντος προεδρικού διατάγματος. 
 
3. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα που κατα-
χωρήθηκαν στο Μητρώο διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας δημοσιεύονται στο Ειδικό 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
 

Άρθρο 23α 
 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 

 
1. Ο ΟΒΙ χορηγεί στο δικαιούχο του πι-
στοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
επικυρωμένο αντίγραφο της καταχώρη-
σης και των τυχών μεταβολών στο ιδιο-
κτησιακό καθεστώς του πιστοποιητικού, 
από το Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας, Τεύχος Β’, με την ένδειξη «Ευ-
ρωπαϊκό» που τηρεί ο Οργανισμός. Το 
επικυρωμένο αντίγραφο συνοδεύεται 
από τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο 
ΕΔΒΙ. 
 
2. Το επικυρωμένο αντίγραφο της πα-
ραπάνω παραγράφου 1, που φέρει τον 
τίτλο «Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα 
του ΟΒΙ», χορηγείται αυθημερόν για 
χρήση ενώπιον του ΕΓΔΕ στα πλαίσια 
της διαδικασίας περιορισμού ή ανάκλη-
σης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας. 
 
3. Το επικυρωμένο αντίγραφο της πα-
ραπάνω παραγράφου 1 συνοδεύεται 
από τη μετάφρασή του στην αγγλική 
γλώσσα, από τις υπηρεσίες του ΟΒΙ».[2] 

 
Άρθρο 24 

Έναρξη ισχύος 
 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει α-
πό την ημερομηνία δημοσίευσής του 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον 
Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση 

 
2 Το άρθρο 23α προστέθηκε  με  το άρθρο 13 του 
ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95). 
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και εκτέλεση του παρόντος διατάγμα-
τος.[1] 

 

 
1 Στο άρθρο 24 του ΠΔ/77/1988  προστίθεται το 
άρθρο 14 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95) ως 
ακολούθως: «Με την επιφύλαξη των μεταβατι-
κών διατάξεων του άρθρου 7 της Πράξης Ανα-
θεώρησης, το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πράξης 
Αναθεώρησης, δηλαδή από την 13η Δεκεμβρίου 
2007.  
Στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση του 
παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και την εκτέλεσή του». 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 

 

"Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα  
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 4 του νόμου 1883/1990 
"Κύρωση της σύμβασης για τη συνθήκη 
συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτε-
χνίας που έγινε στην Ουάσινγκτον στις 
19 Ιουνίου 1970 και τροποποιήθηκε στις 
20 Οκτωβρίου 1979 και 3 Φεβρουαρίου 
1984" (ΦΕΚ 45, Α΄). 

 

2. Το νόμο 1558/1985 "Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137, Α΄). 

 

3. Την με αριθμό 619/1990 γνωμοδότη-
ση του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα 
από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανί-
ας, αποφασίζουμε: 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμό-
ζεται στις αιτήσεις που κατατίθενται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της σύμβασης για 
τη συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας και οι οποίες μπο-
ρούν να καταλήξουν σε απονομή διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας σε ή για ένα συμ-
βαλλόμενο Κράτος της συνθήκης. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος προ-  

εδρικού διατάγματος νοούνται:  

α. Ως "Συνθήκη συνεργασίας", η σύμβα-
ση για τη συνθήκη συνεργασίας για 

τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έγι-
νε στην Ουάσινγκτον στις 19 Ιουνίου 
1970 και τροποποιήθηκε στις 2 Ο-
κτωβρίου 1979 και 3 Φεβρουαρίου 
1984, μαζί με τον Εκτελεστικό Κανονι-
σμό και η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το νόμο 1883/1990 (ΦΕΚ 
45, Α΄ 29 Μαρτίου 1990). 

β.  Ως "διεθνής αίτηση", η αίτηση που κα-
τατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Συνθήκης συνεργασίας και ανα-
φέρεται στην εφαρμογή της Συνθήκης 
αυτής. 

γ.  Ως "βεβαιωμένη μετάφραση", η μετά-
φραση που έγινε από δικηγόρο ή αρ-
χή που έχει το δικαίωμα να επικυρώ-
νει μεταφράσεις. 

δ.  Ως "ΕΓΔΕ", το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας όπως ο-
ρίζεται στη σύμβαση για τη χορήγηση 
ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας που κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με το νόμο 1607/1986 (ΦΕΚ 85, Α΄). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  
ΑΠΟ TON OBI 

 

Άρθρο 3 

Κατάθεση αίτησης 

 

1. Η διεθνής αίτηση μπορεί να κατατεθεί, 
είτε στα γραφεία του Οργανισμού Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας (OBI) στην Αθήνα ή 
στα τυχόν παραρτήματά του, είτε στο 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρε-
σιτεχνίας στο Μόναχο ή στο παράρτημά 
του στη Χάγη. 

 

2. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται υποχρε-
ωτικά στον OBI όταν ο καταθέτης είναι 
έλληνας υπήκοος και εφόσον δεν προ-
βάλλεται προτεραιότητα με βάση προη-
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γούμενη κατάθεση στην Ελλάδα (άρθρα 
1 και 2 Ν. 4325/1963 "Περί εφευρέσεων 
αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώ-
ρας"). 

 

3. Η κατάθεση της διεθνούς αίτησης 
μπορεί να γίνει και με συστημένη ταχυ-
δρομική επιστολή με απόδειξη, κατ' ανά-
λογο εφαρμογή του άρθρου 4 παράγρα-
φος 3 της ΥΑ 15928/ΕΦΑ/1253 για την 
κατάθεση εθνικών αιτήσεων. 

 

Άρθρο 4 

Γλώσσα της αίτησης 

 

1. Η διεθνής αίτηση πρέπει να είναι συ-
νταγμένη σε μία από τις γλώσσες εργα-
σίας του ΕΓΔΕ, ως διοίκησης επιφορτι-
σμένης με τη διεθνή έρευνα, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 και τον κανόνα 12 της 
Συνθήκης συνεργασίας και το άρθρο 12 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 
δηλαδή, γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά. 

 

2. Στην περίπτωση που η κατάθεση γί-
νεται υποχρεωτικά στον OBI, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρό-
ντος προεδρικού διατάγματος, η διεθνής 
αίτηση πρέπει να είναι συνταγμένη και 
στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 5 

Έγγραφα της αίτησης 

 

1. Η διεθνής αίτηση πρέπει να περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον τα έγγραφα που ορί-
ζει το άρθρο 11 παρ. 1, iii) της Συνθήκης 
συνεργασίας, δηλαδή:  

 

α.  Μνεία, σύμφωνα με την οποία η αίτη-
ση κατατίθεται ως διεθνής.  

β.  Ορισμό ενός τουλάχιστον συμβαλλό-
μενου Κράτους. 

γ. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία 
του καταθέτη, την εθνικότητά του και 
την διεύθυνση της κατοικίας ή της έ-
δρας του, ώστε να μπορεί να προσ-
διοριστεί η ταυτότητά του.  

δ.  Ένα μέρος, το οποίο κατά πρώτη ε-
κτίμηση, μπορεί να θεωρηθεί ως πε-
ριγραφή της εφεύρεσης. 

ε. Ένα μέρος, το οποίο, κατά πρώτη ε-
κτίμηση, μπορεί να θεωρηθεί ως μία 
ή περισσότερες αξιώσεις. 

 

2. Στη διεθνή αίτηση επισυνάπτονται τα 
σχέδια στα οποία αναφέρονται οι αξιώ-
σεις ή η περιγραφή, ο τίτλος της εφεύρε-
σης, η περίληψη και τα έγγραφα νομιμο-
ποίησης του καταθέτη σε περίπτωση νο-
μικού προσώπου ή σε περίπτωση φυσι-
κού, εάν δεν είναι ο εφευρέτης. 

 

3. Τα στοιχεία της διεθνούς αίτησης πρέ-
πει να συμπληρώνονται σε τυπωμένο έ-
ντυπο που χορηγείται δωρεάν στον ή 
στους καταθέτες από τον OBI. To έντυ-
πο συνοδεύεται από πίνακα για τα έγ-
γραφα που περιλαμβάνει η αίτηση. Ο 
πίνακας συμπληρώνεται, είτε από τον ί-
διο τον καταθέτη, είτε από τον ΟΒΙ, 
σύμφωνα με τον κανόνα 3 παράγραφος 
3 της Συνθήκης συνεργασίας. 

 

4. Η διεθνής αίτηση και τα έγγραφα που 
περιλαμβάνει συντάσσονται σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κανό-
νας 11 της   Συνθήκης συνεργασίας. 

 

5. Η διεθνής αίτηση και τα έγγραφα που 
τη συνοδεύουν, εκτός από τις αποδείξεις 
καταβολής τελών, κατατίθενται σε τρία 
αντίγραφα από τα οποία το ένα είναι το 
πρωτότυπο. Εάν τα αντίγραφα είναι λι-
γότερα από τα οριζόμενα συμπληρώνο-
νται αυτεπάγγελτα από τον OBI. 

 

Άρθρο 6 

Ορισμός εφευρέτη 

 

Για την γνωστοποίηση του ονόματος του 
εφευρέτη εφαρμόζονται ανάλογα οι ι-
σχύουσες διατάξεις για τις εθνικές αιτή-
σεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας. 
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Άρθρο 7 

Παραλαβή διεθνούς αίτησης 

 

1. Ο αρμόδιος υπάλληλος του OBI πα-
ραλαμβάνει τη θεωρούμενη ως διεθνή 
αίτηση, σημειώνει σ' αυτήν και σε κάθε 
έγγραφο που τη συνοδεύει την ημερομη-
νία παραλαβής και τον αριθμό της διε-
θνούς αίτησης που του χορηγήθηκε από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) και εκδίδει αμέσως 
απόδειξη παραλαβής. 

 

2. Στην απόδειξη παραλαβής αναγράφε-
ται ο αριθμός και το είδος των συνοδευ-
τικών εγγράφων και η ημερομηνία πα-
ραλαβής των. Ως απόδειξη παραλαβής 
μπορεί να θεωρηθεί υπογεγραμμένο α-
ντίγραφο του πίνακα που αναφέρεται 
στον κανόνα 3 παράγραφος 3 της Συν-
θήκης συνεργασίας. 

 

Άρθρο 8 

Ημερομηνία κατάθεσης  

της διεθνούς αίτησης 

 

1. Ο OBI χορηγεί ημερομηνία κατάθεσης 
στη διεθνή αίτηση μόνον εφόσον, μετά 
από έλεγχο, διαπιστώσει ότι πληρού-
νται, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:  

 

α.  Ο καταθέτης δεν στερείται για λόγους 
κατοικίας ή υπηκοότητας του δικαιώ-
ματος κατάθεσης διεθνούς αίτησης 
στον OBI. 

β.  Η διεθνής αίτηση είναι συνταγμένη 
στις γλώσσες που ορίζει το άρθρο 4 
παράγραφος 1 και 2 του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος. 

γ.  Η διεθνής αίτηση περιέχει τα στοιχεία 
που αναφέρει το άρθρο 5 παράγρα-
φος 1 του παρόντος προεδρικού δια-
τάγματος. 

 

2. Εάν ο OBI διαπιστώσει ότι οι προϋ-
ποθέσεις της παραπάνω παραγράφου 
πληρούνται κατά την ημερομηνία παρα-
λαβής της αίτησης τότε χορηγείται ως η-

μερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία πα-
ραλαβής. 

 

3. Στην περίπτωση που πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού, ο αρμόδιος υπάλληλος 
του OBI σημειώνει στο περιθώριο του ε-
ντύπου της αίτησης τη σφραγίδα του 
Οργανισμού και τις λέξεις "PCT 
International Application - Διεθνής αίτη-
ση". Το αντίγραφο της αίτησης στο ο-
ποίο σημειώθηκε η παραπάνω σφραγί-
δα αποτελεί το πρωτότυπο της διεθνούς 
αίτησης. 

 

Άρθρο 9 

Καταχώριση της διεθνούς αίτησης 

 

Η διεθνής αίτηση καταχωρίζεται στο Βι-
βλίο Εκθέσεων που τηρεί ο OBI, σύμ-
φωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία και τους κανόνες περί απορ-
ρήτου για τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτε-
χνίας. 

 

Άρθρο 10 

Αποστολή των διεθνών αιτήσεων 

 

Με την παρέλευση των προθεσμιών των 
άρθρων 3 και 4 του νόμου 4325/1963 
"Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνι-
κήν άμυναν της χώρας" και εφόσον η 
διεθνής αίτηση κρίθηκε ότι δεν ενδιαφέ-
ρει την εθνική άμυνα της χώρας ο OBI 
αποστέλλει αμελλητί:  

 

α.  Το πρωτότυπο της διεθνούς αίτησης 
και τα έγγραφα που την συνοδεύουν 
στον ΠΟΔΙ. 

β.  Αντίγραφο της διεθνούς αίτησης και 
των εγγράφων που την συνοδεύουν 
στο ΕΓΔΕ, ως διοίκηση επιφορτισμέ-
νη με την έρευνα. 

γ.  Γνωστοποίηση στον καταθέτη της η-
μερομηνίας κατάθεσης την οποία χο-
ρήγησε ο OBI για τη διεθνή αίτηση. 
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Άρθρο 11 

Διόρθωση ελλείψεων διεθνούς αίτησης 

 

1. Εάν ο OBI διαπιστώσει ότι:  

 

α. Τα συνοδευτικά έγγραφα της διε-
θνούς αίτησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρό-
ντος προεδρικού διατάγματος δεν έ-
χουν συμπληρωθεί, ή 

β.  Η διεθνής αίτηση δεν έχει υπογραφεί, 
ή  

γ.  Τα έγγραφα της αίτησης δεν είναι συ-
νταγμένα σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές του κανόνα 11 της Συνθήκης συ-
νεργασίας, ή 

δ.  Το ονοματεπώνυμο του καταθέτη ή η 
αναφορά της διεύθυνσης επιτρέπουν 
μεν τον καθορισμό της ταυτότητάς 
του, αλλά δεν είναι πλήρη, καλεί τον 
καταθέτη να συμπληρώσει την αίτηση 
μέσα σ' ένα μήνα από την ημερομηνί-
α της πρόσκλησης για συμπλήρωση. 
Σε περίπτωση συμπλήρωσης της διε-
θνούς αίτησης μέσα στην προκαθορι-
σμένη ημερομηνία, ως ημερομηνία 
κατάθεσης παραμένει η ημερομηνία 
που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρ-
θρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η αίτηση θεωρείται ότι έ-
χει αποσυρθεί και ο OBI, το γνωστο-
ποιεί στον καταθέτη, στον ΠΟΔΙ και 
το ΕΓΔΕ. 

 

2. Εάν η διεθνής αίτηση αναφέρεται σε 
σχέδια τα οποία δεν κατατέθηκαν μαζί 
με την αίτηση, ο OBI καλεί τον καταθέτη 
να τα αποστείλλει μέσα σε 30 ημέρες α-
πό την ημερομηνία παραλαβής της αίτη-
σης. Εάν τα σχέδια περιέλθουν στον 
OBI μέσα στην προκαθορισμένη προθε-
σμία, ως ημερομηνία κατάθεσης της αί-
τησης θεωρείται η ημερομηνία παραλα-
βής των σχεδίων. Στην αντίθετη περί-
πτωση, κάθε αναφορά της διεθνούς αί-
τησης στα σχέδια θεωρείται ως μη γενο-
μένη. 

 

3. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της παραπάνω παρα-
γράφου 1 ο OBI καλεί τον καταθέτη να 
διορθώσει και να συμπληρώσει την αίτη-
ση μέσα σε ένα μήνα από την ημερομη-
νία της πρόσκλησης για διόρθωση. Σε 
περίπτωση που ο καταθέτης διορθώσει 
τη διεθνή αίτηση μέσα στην προκαθορι-
σμένη προθεσμία ως ημερομηνία κατά-
θεσης θεωρείται η ημερομηνία παραλα-
βής από τον OBI όλων των διορθώσε-
ων. Σε αντίθετη περίπτωση η διεθνής αί-
τηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί και η 
απόσυρση γνωστοποιείται στον καταθέ-
τη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 12 

Προσδιορισμός της Ελλάδας 

 

1. Όταν η διεθνής αίτηση περιέχει τον 
προσδιορισμό της Ελλάδας ως συμβαλ-
λόμενου Κράτους της Συνθήκης συνερ-
γασίας για απόκτηση προστασίας στην 
επικράτειά της, η αίτηση αυτή θεωρείται 
ότι αντιστοιχεί σε ευρωπαϊκή αίτηση για 
χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα. 

 

2. Η διεθνής αίτηση με προσδιορισμό 
της Ελλάδας από την διαβίβασή της στο 
ΕΓΔΕ και μετά, διέπεται από το νόμο 
1607/1986 "Κύρωση της σύμβασης για 
τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας" (ΦΕΚ 85, Α΄) και το Προ-
εδρικό Διάταγμα 77/1988 "Διατάξεις ε-
φαρμογής της σύμβασης για τη χορήγη-
ση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας" (ΦΕΚ 33, Α΄). 

 

Άρθρο 13 

Κατάθεση της μετάφρασης 

 

Η κατάθεση της μετάφρασης των αξιώ-
σεων της διεθνούς αίτησης και ο τρόπος 
σύνταξής τους διέπονται, κατ' ανάλογο 
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εφαρμογή, από τις διατάξεις του άρθρου 
9 του Προεδρικού Διατάγματος 77/1988 
"Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για 
τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας". 

 

Άρθρο 14 

Προσωρινή προστασία 

 

Όποιος αντλεί δικαιώματα από τη διεθνή 
αίτηση απολαμβάνει προσωρινά την 
προστασία του άρθρου 23 παράγραφος 
2 του Ν. 1733/1987 από την ημερομηνία 
που η βεβαιωμένη μετάφραση των αξιώ-
σεων της αίτησης κατατέθηκε στον OBI. 
Ως ημερομηνία δημοσίευσης της διε-
θνούς αίτησης νοείται η ημερομηνία δη-
μοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης 
στο ΕΔΒΙ. 

 

Άρθρο 15 

Προστασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

 

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 παρά-
γραφος 1 του παρόντος προεδρικού δια-
τάγματος, η χορήγηση ευρωπαϊκού δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας με ισχύ στην 
Ελλάδα, ύστερα από κατάθεση διεθνούς 
αίτησης, διέπεται από τις διατάξεις του 
προεδρικού διατάγματος 77/1988. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΕΛΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Άρθρο 16 

Κατάθεση τελών - Συνέπειες 

 

1. Η κατάθεση της διεθνούς αίτησης του 
OBI συνοδεύεται από την καταβολή του 
τέλους διαβίβασης υπέρ του OBI που 
προβλέπεται στον κανόνα 14 της Συνθή-
κης συνεργασίας. Το τέλος αυτό κατα-
βάλλεται στον OBI μέσα σε αποκλειστι-
κή προθεσμία ενός μηνός από την ημε-
ρομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτη-
σης από τον OBI. 

 

2. Η κατάθεση της διεθνούς αίτησης συ-
νεπάγεται επιπλέον και την καταβολή 

του διεθνούς τέλους υπέρ του ΠΟΔΙ και 
του τέλους έρευνας υπέρ του ΕΓΔΕ. 

 

Άρθρο 17 

Ορισμός τελών υπέρ του OBI 

 

1. Το τέλος διαβίβασης της διεθνούς αί-
τησης καταβάλλεται υπέρ του OBI και το 
ύψος του καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 6 του Ν. 
1733/1987 με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου του OBI. Το τέλος αυτό επι-
στρέφεται εις ολόκληρον στον καταθέτη 
εάν η διεθνής αίτηση δεν αποσταλεί 
στον ΠΟΔΙ μέσα στην προθεσμία που ο-
ρίζει ο κανόνας 22, παράγραφος 3 της 
Συνθήκης συνεργασίας. 

 

2. Για τον τρόπο καταβολής και το ύψος 
των λοιπών προβλεπόμενων τελών υ-
πέρ του OBI από το παρόν προεδρικό 
διάταγμα εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύ-
ων κανονισμός τελών του OBI. 

 

Άρθρο 18 

Τέλη υπέρ ΠΟΔΙ 

 

1. Για κάθε διεθνή αίτηση καταβάλλεται 
στον OBI υπέρ του ΠΟΔΙ διεθνές τέλος, 
δηλαδή: 

 

α.  τέλος έναρξης διαδικασίας και  

β.  τέλη προσδιορισμού Κρατών, τα ο-
ποία αντιστοιχούν στα εθνικά ή περι-
φερειακά διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
που ζητούνται από τον καταθέτη με 
την αίτησή του. Στην περίπτωση επι-
λογής περιφερειακού διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας, καταβάλλεται ένα ενιαίο 
τέλος προσδιορισμού. 

 

2. Τα παραπάνω τέλη καταβάλλονται 
στον OBI στην εκάστοτε ισχύουσα ισοτι-
μία ελβετικών φράγκων σε δραχμές 
σύμφωνα με τον κανονισμό τελών του 
ΠΟΔΙ και την σχετική απόφαση του Γενι-
κού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού. 
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3. Το τέλος έναρξης διαδικασίας κατα-
βάλλεται στον OBI μέσα σε ένα μήνα α-
πό την ημερομηνία παραλαβής της διε-
θνούς αίτησης. 

 

4. Το τέλος προσδιορισμού Κρατών ο-
φείλεται: 

α.  μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομη-
νία παραλαβής της διεθνούς αίτησης, 
εφόσον η αίτηση δεν περιέχει αξίωση 
προτεραιότητας, ή, 

β. μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομη-
νία προτεραιότητας ή μέσα σε ένα μή-
να από την ημερομηνία παραλαβής 
της διεθνούς αίτησης, εφόσον η αίτη-
ση περιέχει αξίωση προτεραιότητας. 

 

5. Το διεθνές τέλος επιστρέφεται εις ο-
λόκληρον μόνον στην περίπτωση που ο 
OBI κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος και η διεθνής 
αίτηση θεωρηθεί ως αποσυρθείσα. 

 

Άρθρο 19 

Τέλος υπέρ ΕΓΔΕ 

 

1. Για κάθε διεθνή αίτηση καταβάλλεται 
στον OBI υπέρ του ΕΓΔΕ τέλος έρευνας. 

 

2. Το παραπάνω τέλος καταβάλλεται 
στον OBI στην εκάστοτε ισχύουσα ισοτι-
μία Μάρκων Δυτικής Γερμανίας σε 
δραχμές που ορίζεται από το ΕΓΔΕ με 
σύμφωνη γνώμη του ΠΟΔΙ. 

 

3. Το τέλος έρευνας καταβάλλεται στον 
OBI μέσα σε ένα μήνα από την ημερο-
μηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης. 

 

Άρθρο 20 

Αποστολή τελών 

 

1. Το σύνολο των τελών που εισπράττει 
ο OBI υπέρ του ΕΓΔΕ ή του ΠΟΔΙ απο-
στέλλονται αμελλητί στις αντίστοιχες οι-
κονομικές υπηρεσίες. 

 

2. Σε περίπτωση που τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 16 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος τέλη δεν καταβληθούν ε-
μπρόθεσμα ο OBI αποστέλλει ειδοποίη-
ση στην αρμόδια υπηρεσία του ΠΟΔΙ 
την οποία και χρεώνει με το οφειλόμενο 
ποσό θεωρώντας ότι το οφειλόμενο πο-
σό έχει πληρωθεί από τον καταθέτη, 
κατ' εφαρμογή του κανόνα 16α της Συν-
θήκης συνεργασίας. Εάν, μετά την πα-
ρέλευση των προθεσμιών που ορίζονται 
από τη Συνθήκη συνεργασίας, δεν πλη-
ρωθούν από τον καταθέτη απευθείας 
στον ΠΟΔΙ τα εν λόγω τέλη, ο ΟΒΙ, μετά 
από ειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό, θεωρεί τη διεθνή αίτηση ως α-
ποσυρθείσα. 

 

Άρθρο 21 

Εκπροσώπηση 

 

1. Κατ' εφαρμογή του παρόντος προε-
δρικού διατάγματος, δικαίωμα παράστα-
σης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον 
του OBI έχει μόνον όποιος αντλεί δι-
καιώματα από τη διεθνή αίτηση ή ο πλη-
ρεξούσιός του δικηγόρος. 

 

2. Εάν όποιος αντλεί δικαιώματα από 
διεθνή αίτηση δεν έχει κατοικία ή διαμο-
νή ή έδρα στην Ελλάδα, οφείλει να διο-
ρίσει αντίκλητο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 22 

Έναρξη ισχύος 

 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει α-
πό την ημερομηνία δημοσίευσής του 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσί-
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγ-
ματος. 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 45/1991 

 

"Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε 

από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ" 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

1. Του άρθρου 4 και 5, του Ν. 
1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού 
δικαίου" (ΦΕΚ 34, Α΄) όπως τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 
6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή 
της Ελλάδος σε κεφάλαιο, στα αποθε-
ματικά και στις προβλέψεις της Ευ-
ρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χά-
λυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70, Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 
1775/1988 "Εταιρείες παροχής επιχει-
ρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατά-
ξεις (ΦΕΚ 101, Α΄). 

 

2. Τον Ν. 945/1979 "Περί Κυρώσεως της 
Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα" 
(ΦΕΚ 170, Α΄, 27.7.1979). 

 

3. Την Πράξη για την προσχώρηση του 
Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτο-
γαλλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊ-
κή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (EEL 
302/15.1.1985) που κυρώθηκε μετον Ν. 
1572/1985 (ΦΕΚ 193, Α΄, 1985). 

 

4. Του άρθρου 1 παρ. 2 του νόμου 1733/ 
1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευ-
ρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύ-
σταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας" 
(ΦΕΚ 171, Α΄). 

 

5. Την υπ' αριθμ. Υ/1201/5 Ιανουαρίου 
1991 (ΦΕΚ Β΄, 10) απόφαση του Πρωθυ-

πουργού "Συμπλήρωση της Υ/1201/5-10-
90 απόφασης του Πρωθυπουργού". 

 

6. Την με αριθμό 628/1990 γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα 
από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εθνικής Οικονομίας και των Υπουρ-
γών, Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας, Ενέρ-
γειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

Σκοπός του παρόντος προεδρικού δια-
τάγματος είναι η συμμόρφωση με την Ο-
δηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δε-
κεμβρίου 1986 "σχετικά με τη νομική προ-
στασία των τοπογραφιών προϊόντων η-
μιαγωγών" που δημοσιεύθηκε στην ελλη-
νική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 27 Ια-
νουαρίου 1987 (EEL 24), έτσι όπως συ-
μπληρώθηκε από την Απόφαση 87/5321 
ΕΟΚ της 26ης Οκτωβρίου 1987 και δημο-
σιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Ε-
φημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
της 4ης Νοεμβρίου 1987 (EEL 313) και την 
απόφαση 88/311/ΕΟΚ της 31ης Μαΐου 
1988. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρι-
κού διατάγματος νοούνται:  

α. Ως "προϊόν ημιαγωγών" η τελική ή εν-
διάμεση μορφή κάθε προϊόντος το ο-
ποίο:  
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i) αποτελείται από σώμα υλικού 
που περιλαμβάνει ένα στρώμα η-
μιαγωγού υλικού, και 

ii) έχει ένα ή περισσότερα στρώμα-
τα αποτελούμενα από αγωγό, μο-
νωτικό ή ημιαγωγό υλικό, και διευ-
θετημένα σύμφωνα με προκαθορι-
σμένη τρισδιάστατη διάταξη, και 

iii) προορισμό έχει να εκτελεί ηλε-
κτρονικές λειτουργίες, είτε αποκλει-
στικά, είτε μαζί με άλλες λειτουργί-
ες.  

β. Ως "τοπογραφία" ενός προϊόντος ημια-
γωγών, μια σειρά συναφών εικόνων, 
όποιος και αν είναι ο τρόπος με τον ο-
ποίο είναι καθορισμένες ή κωδικοποι-
ημένες:  

i) που αναπαριστούν την τρισδιά-
στατη διάταξη των στρωμάτων από 
τα οποία αποτελείται ένα προϊόν η-
μιαγωγών,  

ii) στην οποία κάθε εικόνα περιλαμ-
βάνει τη διάταξη ή τμήμα της διάτα-
ξης μιάς επιφάνειας του προϊόντος 
ημιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο 
παραγωγής του. 

γ. Ως "εμπορική εκμετάλλευση" νοείται η 
πώληση, η μίσθωση, η χρηματοδοτική 
μίσθωση (leasing) ή οποιαδήποτε άλ-
λη μέθοδος εμπορικής διάθεσης ή 
προσφορά για τους σκοπούς αυτούς. 
Η παραπάνω εμπορική εκμετάλλευση 
δεν περιλαμβάνει την εκμετάλλευση υ-
πό συνθήκες εμπιστευτικότητας εφό-
σον το προϊόν δεν διατίθεται περαιτέ-
ρω σε τρίτους, εκτός αν η εκμετάλλευ-
ση μιας τοπογραφίας πραγματοποιεί-
ται υπό τις συνθήκες εμπιστευτικότη-
τας για λόγους προστασίας ουσιωδών 
συμφερόντων της ασφάλειας του Κρά-
τους που αφορούν την παραγωγή ή ε-
μπορία όπλων, πυρομαχικών και πο-
λεμικού υλικού σύμφωνα με τους ό-
ρους του άρθρου 223 παρ. 1 εδ. β. 
της Συνθήκης ΕΟΚ. 

δ. Ως "OBI", ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα 
(Ν. 1733/1987). 

 

 

Άρθρο 3 

Όροι προστασίας 

 

1.   Η τοπογραφία ενός προϊόντος ημια-
γωγού αποτελεί αντικείμενο προστασίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος, εφόσον:  

 

α.  αποτελεί προϊόν διανοητικής προσπά-
θειας του δημιουργού της, και  

β.  δεν αποτελεί κοινοτυπία στη βιομηχα-
νία ημιαγωγών. 

 

2. Τοπογραφίες που αποτελούνται από 
στοιχεία τα οποία είναι κοινότυπα στη βιο-
μηχανία ημιαγωγών μπορούν να προστα-
τεύονται μόνον εφόσον ο συνδυασμός 
των στοιχείων αυτών, στο σύνολό του, 
πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 1. 

 

3. Η πιστή αντιγραφή μιας τοπογραφίας 
δεν αποτελεί προϊόν διανοητικής προ-
σπάθειας. 

 

4. Η προστασία μιάς τοπογραφίας δεν ε-
πεκτείνεται στις αρχές, διαδικασίες, συ-
στήματα, την τεχνική ή τις κωδικοποιημέ-
νες πληροφορίες, που είναι ενσωματωμέ-
νες στην τοπογραφία αυτή. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα απόκτησης προστασίας 

 

1. Δικαίωμα προστασίας τοπογραφίας έ-
χει ο δημιουργός ή ο δικαιούχος σύμφω-
να με το άρθρο 7 του διατάγματος αυτού, 
και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του. 

 

2. Όποιος καταθέτει την κατά το άρθρο 6 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 
αίτηση καταχώρισης τοπογραφίας θεω-
ρείται ο δημιουργός της. 
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Άρθρο 5 

Συνιδιοκτησία τοπογραφίας 

 

Αν περισσότεροι δημιούργησαν την το-
πογραφία από κοινού και εφ' όσον δεν υ-
πάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίω-
μα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου. Κάθε 
συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ε-
λεύθερα τη μερίδα του και να επιμελείται 
την προστασία της κοινής τοπογραφίας. 
[1] 

 

Άρθρο 6 

Δικαίωμα καταχώρησης  

της τοπογραφίας 

 

1.  Δικαίωμα για κατάθεση αίτησης κατα-
χώρησης στον ΟΒΙ και προστασία τοπο-
γραφίας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος 
έχουν:  

 

α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκο-
οι Κράτους-μέλους της Κοινότητας ή έ-
χουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδα-
φος Κράτους-μέλους της Κοινότητας ή 
Κράτους-μέλους ΕΖΕΣ πλην Ελβετίας. 
[2]  

β. Οι εταιρείες και τα άλλα νομικά πρό-
σωπα με πραγματική ή βιομηχανική ή 
εμπορική εγκατάσταση στο έδαφος 
Κράτους-μέλους της Κοινότητας ή 
Κράτους-μέλους ΕΖΕΣ πλην Ελβετίας. 
[2] 

 

2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 παρέ-
χεται και σε φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπήκοοι των παρακάτω χωρών ή έχουν 
την συνήθη διαμονή τους στις παρακάτω 
χώρες καθώς και σε εταιρείες ή άλλα νο-
μικά πρόσωπα που έχουν την εμπορική 
ή τη βιομηχανική εγκατάστασή τους στις 
παρακάτω χώρες: 

 

 - Αυστραλία 

 
1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 καταργείται από 
το άρθρο 2α ΠΔ 415/1995 
2 Όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2β ΠΔ 
415/1995 

- Εδαφική ενότητα Σαιν Πίερ και Μικε-
λόν 

- Γαλλική Πολυνησία 

 - Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαι-
ρίου και της Ανταρκτικής 

- Ισλανδία 

- Ιαπωνία 

- Λιχτενστάιν 

- Νέα Καληδονία και τα εξαρτημένα ε-
δάφη 

- Νορβηγία 

- Καναδάς 

- Ελβετία 

- Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα 

 

3.α. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 πα-
ρέχεται και σε φυσικά πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι των Ηνωμένων Πολι-
τειών της Αμερικής ή ενός από τα εδά-
φη που αναφέρονται παρακάτω ή που 
έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη χώ-
ρα αυτή ή σε ένα από τα εδάφη αυτά: 

 - Ανγκουίλα 

 - Αρούμπα 

 - Βερμούδες 

- Βρετανικό έδαφος του Ινδικού Ωκεα-
νού 

- Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 

- Νήσοι Καίυμαν 

- Αγγλονορμανδικές Νήσοι 

- Νήσοι Φάλκλαντ 

- Χόνγκ Κονγκ 

- Νήσος Μαν 

- Μονσεράτ 

- Πίτκαϊρν 

- Αγία Ελένη 

- Εξαρτημένα εδάφη της Αγίας Ελένης 
(νήσοι Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κού-
νια) 

- Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σά-
ντουϊτς 

- Νήσοι Τέρκς και Κάικος 

- Ολλανδικές Αντίλλες  

 

β. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 παρέ-
χεται και σε εταιρείες ή άλλα νομικά 
πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής ή ενός από τα εδάφη που 
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αναφέρονται στο εδάφιο α. και που έ-
χουν πραγματική και ουσιαστική βιο-
μηχανική ή εμπορική εγκατάσταση 
στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ένα από 
τα εδάφη αυτά εφόσον οι εταιρείες και 
άλλα νομικά πρόσωπα της Ελλάδας 
τα οποία έχουν δικαίωμα της προστα-
σίας βάσει του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος απολαύουν προστασίας 
στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο συγκε-
κριμένο έδαφος και εφόσον η πλήρω-
ση της προϋπόθεσης αυτής διαπιστώ-
νεται από την Επιτροπή ή το Συμβού-
λιο και ανακοινώνεται στα Κράτη-Μέ-
λη. 

 

4. Σε περίπτωση που σύμφωνα με διατά-
ξεις του παρόντος δεν παρέχεται δικαίω-
μα προστασίας το δικαίωμα αυτό χορη-
γείται επίσης στα φυσικά πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι κράτους-μέλους ή έχουν τη 
συνήθη διαμονή τους στο έδαφος κρά-
τους-μέλους και στα νομικά πρόσωπα με 
πραγματική βιομηχανική ή εμπορική ε-
γκατάσταση στο έδαφος κράτους-μέλους 
που:  

 

α. Εκμεταλλεύονται εμπορικά για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-
μέλος της Κοινότητας μία τοπογραφία 
που δεν έχει γίνει ακόμα αντικείμενο ε-
μπορικής εκμετάλλευσης πουθενά 
στον κόσμο και 

β. Έλαβαν αποκλειστική άδεια εκμετάλ-
λευσης της τοπογραφίας για όλη την 
Κοινότητα, από το πρόσωπο που έχει 
το δικαίωμα να διαθέτει την τοπογρα-
φία. [1]  

 

5. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 παρέ-
χεται και στους δικαιοδόχους των προ-
σώπων που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 1, 2, 3 και 4. Για τις περιπτώσεις 
και τους όρους αντιπροσώπευσης ενώ-
πιον του OBI και τα λοιπά στοιχεία εφαρ-
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τα δι-
πλώματα ευρεσιτεχνίας του Ν. 1733/87 

 
1 Όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2γ ΠΔ 
415/1995 

και οι κατ' εξουσιοδότηση του νόμου εκ-
δοθείσες κανονιστικές πράξεις. 

 

Άρθρο 7 

Τοπογραφία μισθωτού 

 

Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 
τροποποιούνται ως εξής: 

 

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 
3 και 4 το δικαίωμα προστασίας ισχύει υ-
πέρ των δημιουργών των τοπογραφιών 
προϊόντων ημιαγωγών. 

 

2. Όταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται 
κατά τη διάρκεια σχέσης εργασίας του δη-
μιουργού το δικαίωμα προστασίας παρέ-
χεται στον εργοδότη του δημιουργού. 

 

3. Όταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται 
βάσει σύμβασης εκτός από σύμβαση ερ-
γασίας, το δικαίωμα προστασίας παρέχε-
ται στον συμβαλλόμενο που έχει παραγ-
γείλει την τοπογραφία. 

 

4. Το δικαίωμα προστασίας των παρα-
γράφων 2 και 3 ισχύει εφόσον δεν υπάρ-
χει αντίθετη συμβατική ρύθμιση μεταξύ 
εργαζομένου και εργοδότη. [2] 

 

5. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του δη-
μιουργού αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
καταχώρισης και δικαιούται να απαιτήσει 
από τον αιτούντα προστασία ή τον κάτο-
χο του πιστοποιητικού την αναγνώρισή 
του ως δημιουργού. 

 

Άρθρο 8 

Διεκδίκηση 

 

1. Ο δικαιούχος τοπογραφίας μπορεί, ε-
φόσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκα-
τάθεσή του αίτηση για καταχώριση τοπο-
γραφίας που αφορά την τοπογραφία του 
ή ουσιώδη στοιχεία της, να απαιτήσει με 
αγωγή του κατά του τρίτου την αναγνώρι-

 
2 Όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3  ΠΔ 
415/1995 
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ση σ' αυτόν των δικαιωμάτων που απορ-
ρέουν από την αίτηση ή, αν έχει χορηγη-
θεί πιστοποιητικό καταχώρησης, των δι-
καιωμάτων που απορρέουν από το πι-
στοποιητικό. 

 

2. Η παραπάνω αγωγή ασκείται μέσα σε 
δύο χρόνια από τη δημοσίευση των στοι-
χείων της καταχώρισης στο Ειδικό Δελτίο 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η προθεσμία 
αυτή δεν ισχύει, αν ο κάτοχος του πιστο-
ποιητικού γνώριζε κατά το χρόνο της χο-
ρήγησης του πιστοποιητικού ή της μετα-
βίβασης της τοπογραφίας το δικαίωμα 
του διεκδικούντος. 

 

3. Περίληψη της αμετάκλητης απόφασης 
που δέχεται την παραπάνω αγωγή κατα-
χωρίζεται στο Μητρώο Τοπογραφιών. 

 

4. Από την ημερομηνία καταχώρισης θε-
ωρούνται άκυρες οι άδειες εκμετάλλευ-
σης και κάθε άλλο δικαίωμα που έχει πα-
ραχωρηθεί στην τοπογραφία. Ο ηττημέ-
νος διάδικος και τρίτοι, εφ' όσον καλόπι-
στα εκμεταλλεύονται την τοπογραφία ή 
είχαν προβεί στις αναγκαίες προετοιμασί-
ες για την εκμετάλλευσή της, μπορούν να 
ζητήσουν από τον αναγνωρισθέντα δι-
καιούχο την παραχώρηση έναντι αποζη-
μίωσης, μη αποκλειστικής άδειας εκμε-
τάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα. 
Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών οι 
όροι κανονίζονται από το μονομελές 
πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος, 
κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 
781 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ –  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 

Άρθρο 9 

Κατάθεση αίτησης 

 

1. Για την καταχώριση τοπογραφίας α-
παιτείται  κατάθεση  αίτησης  στον OBI  η  

οποία περιέχει: 

α.  Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την 
εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και 
τη διεύθυνση του καταθέτη όπως ορί-
ζεται από το άρθρο 6 του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος. 

β.  Περιγραφή που προσδιορίζει την τοπο-
γραφία σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος. 

γ. Δήλωση σχετικά με την ημερομηνία της 
πρώτης μη εμπιστευτικής εμπορικής 
εκμετάλλευσης της τοπογραφίας, όταν 
η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη 
από την ημερομηνία καταχώρισης. Η 
δήλωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει 
την τήρηση του χρονικού περιορισμού 
που θέτει η παρακάτω παράγραφος 4. 

δ.  Αίτημα καταχώρισης της τοπογραφίας. 
Η αίτηση συνοδεύεται από την απόδει-
ξη είσπραξης του τέλους κατάθεσης 
και καταχώρισης της τοπογραφίας. 

 

2. Εφόσον η αίτηση πληρεί τους όρους 
της παραγράφου 1 γίνεται δεκτή για κατά-
θεση, θεωρείται κανονική, της απονέμεται 
ημερομηνία κατάθεσης και εγγράφεται 
στο Βιβλίο Εκθέσεων. 

 

3. Στην αίτηση επισυνάπτονται υποχρεω-
τικά: 

 

α.  Τα σχέδια ή οι εικόνες στις οποίες ανα-
φέρεται η περιγραφή. 

β.  Εφόσον υπάρχει, το υλικό που αποτε-
λεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της τοπο-
γραφίας. 

γ.  Τα έγγραφα νομιμοποίησης του κατα-
θέτη σε περίπτωση νομικού προσώ-
που ή σε περίπτωση φυσικού προσώ-
που, εάν δεν είναι ο δημιουργός. 

 

4. Μέσα στα δύο επόμενα έτη από την 
πρώτη εμπορική εκμετάλλευση μιας το-
πογραφίας ο δικαιούχος της τοπογραφίας 
οφείλει να καταθέτει αίτηση καταχώρισης 
της τοπογραφίας στον OBI. 

Στην αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θεω-
ρείται εκπρόθεσμη, δεν χορηγείται ημερο-
μηνία κατάθεσης από τον OBI και τυχόν 
δικαιώματα αποκλειστικότητας δεν γεννώ-
νται. 
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5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα 
οι ισχύουσες διατάξεις του νόμου 1733/ 
1987 για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

 

Άρθρο 10 

"Απόρρητο" τοπογραφίας 

 

1. Κατά την κατάθεση στον OBI των στοι-
χείων που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παρ. 1, β. και παρ. 3, α. και β. του παρό-
ντος προεδρικού διατάγματος, εάν ο κα-
ταθέτης δηλώσει ότι πρόκειται για εμπο-
ρικό απόρρητο ο OBI απονέμει τον χα-
ρακτηρισμό "ΑΠΟΡΡΗΤΟ" και τα σφρα-
γίζει σε ειδικό φάκελλο. Τα "απόρρητα" 
στοιχεία δεν γνωστοποιούνται ούτε γίνο-
νται προσιτά στο κοινό. Η γνωστοποίηση 
απορρήτων στοιχείων τιμωρείται με τις 
ποινές που ορίζονται στο άρθρο 17 του 
Ν. 146/1914 "Περί αθέμιτου ανταγωνι-
σμού" (ΦΕΚ 30). 

 

2. Το απόρρητο της παραγράφου 1 αίρε-
ται κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου δι-
καστηρίου για τα πρόσωπα εκείνα τα ο-
ποία συμμετέχουν σε διάφορα σχετικά με 
την ισχύ ή την παραβίαση των δικαιωμά-
των αποκλειστικότητας που απορρέουν 
από προστατευόμενη τοπογραφία. 

 

Άρθρο 11 

Συμπληρωματικά στοιχεία 

 

1. Μέσα σε τέσσερεις μήνες από την κα-
νονική κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να 
υποβάλει στον OBI τα επισυναπτόμενα 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος 
οπότε η αίτηση θεωρείται πλήρης. 

 

2. Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας 
αυτής ο OBI διαπιστώσει ότι τα στοιχεία 
της αίτησης δεν έχουν συμπληρωθεί, η 
αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα. 

 

Άρθρο 12 

Πιστοποιητικό καταχώρισης 

 

1. Αν η αίτηση  καταχώρισης  τοπογραφί- 

ας είναι πλήρης και κανονική, σύμφωνα 
με τα άρθρα 9 και 11 της απόφασης αυ-
τής ο OBI χορηγεί πιστοποιητικό καταχώ-
ρισης τοπογραφίας προϊόντος ημιαγω-
γών, χωρίς προηγούμενο έλεγχο των ό-
ρων του άρθρου 3 του παρόντος προε-
δρικού διατάγματος, με ευθύνη του κατα-
θέτη. 

 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, από 
την χορήγηση του πιστοποιητικού κατα-
χώρισης οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν 
πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης 
και των συμπληρωματικών στοιχείων που 
αφορούν την προστατευόμενη τοπογρα-
φία. 

 

3. Στοιχεία της αίτησης δημοσιεύονται στο 
Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –  

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ  

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 

Άρθρο 13 

Περιεχόμενο δικαιώματος 

 

1. Ο δημιουργός προστατευόμενης τοπο-
γραφίας προϊόντος ημιαγωγών, έχει το α-
ποκλειστικό και χρονικά περιορισμένο κα-
τά το άρθρο 14 δικαίωμα να επιτρέπει ή 
να απαγορεύει οποιαδήποτε από τις πα-
ρακάτω ενέργειες: 

 

α.  αναπαραγωγή τοπογραφιών προστα-
τευόμενων σύμφωνα με το άρθρο 3 
του παρόντος προεδρικού διατάγμα-
τος.  

β.  εμπορική εκμετάλλευση ή εισαγωγή 
προς το σκοπό αυτό μίας τοπογραφίας 
ή ενός προϊόντος ημιαγωγών που κα-
τασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση της 
προστατευόμενης τοπογραφίας. 

 

2.  Δεν μπορούν να απαγορευτούν κατά 
την έννοια της προηγούμενης παραγρά-
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φου από τον δημιουργό της προστατευό-
μενης τοπογραφίας οι εξής δραστηριότη-
τες:  

 

α.  Η ιδιωτική αναπαραγωγή ή χρήση της 
τοπογραφίας για μη εμπορικούς σκο-
πούς.  

β.  Η αναπαραγωγή τοπογραφίας με σκο-
πό την ανάλυση, την αξιολόγηση ή τη 
διδασκαλία των αρχών, των διαδικα-
σιών, των συστημάτων ή των τεχνικών 
που είναι ενσωματωμένες στις τοπο-
γραφίες ή των ίδιων των τοπογρα-
φιών. 

 

3. Σε περίπτωση που τυχόν ανάλυση και 
αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 
2β προστατευόμενης τοπογραφίας οδη-
γήσει σε δημιουργία άλλης τοπογραφίας 
η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 3 του παρόντος προεδρικού δια-
τάγματος, τα δικαιώματα αποκλειστικότη-
τας που απορρέουν από την προστα-
τευόμενη τοπογραφία δεν επεκτείνονται 
στη νεοδημιουργημένη τοπογραφία. 

 

4. Το κατά την παράγραφο 1 εδ. β απο-
κλειστικό δικαίωμα επί προστατευόμενης 
τοπογραφίας δεν ισχύει και δεν εφαρμό-
ζεται όταν η τοπογραφία ή το προϊόν η-
μιαγωγών διατέθηκε στην αγορά ενός 
Κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων ή Κράτους-μέλους της ΕΖΕΣ 
πλην Ελβετίας προστίθεται βάσει άρθρου 
4 ΠΔ 415/1995 από πρόσωπο που δι-
καιούται να εγκρίνει την εμπορία του ή με 
τη συγκατάθεσή του. [1] 

 

5. Αυτός  που  εκμεταλλεύεται   εμπορικά  

προϊόν ημιαγωγών ή τοπογραφία και  
δεν γνώριζε ή δεν είχε βάσιμους λόγους 
να πιστεύει ότι το προϊόν ή η τοπογραφία 
προστατεύονται με δικαίωμα αποκλειστι-
κότητας που έχει παραχωρηθεί σύμφω-
να με την απόφαση αυτή, δικαιούται να 

 
1 Όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 ΠΔ 
415/1995 
 

συνεχίσει την εν λόγω εμπορική εκμετάλ-
λευση. 

 

6. Ο κάτοχος του δικαιώματος αποκλειστι-
κότητας μπορεί να ζητήσει εύλογη αποζη-
μίωση για ενέργειες που έγιναν αφότου το 
κατά την παράγραφο 5 εκμεταλλευόμενο 
την τοπογραφία ή το προϊόν ημιαγωγών 
πρόσωπο έλαβε γνώση ή είχε βάσιμους 
λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν ημιαγω-
γών προστατεύεται σύμφωνα με την από-
φαση αυτή. 

 

7. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση 
της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 
6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος 
είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της κατοι-
κίας του αιτούντος το οποίο δικάζει κατά 
την διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 
του κώδικα πολιτικής δικονομίας. 

 

Άρθρο 14 

Έναρξη - Λήξη Προστασίας 

 

1. Το αποκλειστικό δικαίωμα κατά το άρ-
θρο 13 του παρόντος προεδρικού διατάγ-
ματος αρχίζει από την ημέρα κανονικής 
κατάθεσης στον OBI της αίτησης για κα-
ταχώριση της τοπογραφίας [1]. 

 

2. Σε περίπτωση που η ημερομηνία της 
πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της το-
πογραφίας έπεται της ημερομηνίας που 
ορίζει η παράγραφος 1, το εν λόγω απο-
κλειστικό δικαίωμα γεννάται από την ημε-
ρομηνία της πρώτης εμπορικής εκμετάλ-
λευσης [1]. 

 

3.  Τα κατά το άρθρο 13 δικαιώματα απο-
κλειστικότητας παύουν να υφίστανται 10 
έτη μετά την πρότερη από τις εξής ημερο-
μηνίες:  

α.  το τέλος του ημερολογιακού έτους της 
πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της 
τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο 
ή  

β.  το τέλος του ημερολογιακού έτους της 
κατάθεσης κανονικής αίτησης καταχώ-
ρισης στον OBI. 
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4. Τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που 
ισχύουν δυνάμει της παραγράφου 1 παύ-
ουν να ισχύουν εάν γίνει εμπορική εκμε-
τάλλευση της τοπογραφίας, οπουδήποτε 
στον κόσμο εντός 15 ετών από την ημε-
ρομηνία του πρώτου καθορισμού ή κωδι-
κοποίησης και δεν γεννώνται νέα δικαιώ-
ματα αποκλειστικότητας εάν, εντός της 
αυτής περιόδου, δεν έχει υποβληθεί νο-
μοτύπως αίτηση καταχώρησης στον OBI 
αφού η καταχώρηση αποτελεί προϋπό-
θεση για τη γένεση ή την περαιτέρω ισχύ 
των δικαιωμάτων αυτών. 

 

Άρθρο 15 

Διαδοχή - Άδειες εκμετάλλευσης 

 

1. Το δικαίωμα για καταχώριση τοπογρα-
φίας και τα δικαιώματα αποκλειστικότη-
τας που απορρέουν από προστατευόμε-
νη τοπογραφία μπορούν να μεταβιβα-
στούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρο-
νομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται από 
την καταχώριση της συμφωνίας ή του 
κληρονομητηρίου στο Μητρώο τοπογρα-
φιών και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι παράγρα-
φοι 2,3,4,5 και 6 του νόμου 1733/87 ε-
φαρμόζονται ανάλογα. 

 

2. Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 
1733/1987 εφαρμόζονται ανάλογα και για 
το δικαίωμα επί της τοπογραφίας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ 

 

Άρθρο 16 

Ακυρότητα 

 

Το δικαίωμα επί της τοπογραφίας κηρύσ-
σεται άκυρο με δικαστική απόφαση αν:  

 

α.  Ο κάτοχος του πιστοποιητικού προ-
στατευόμενης τοπογραφίας δεν είναι ο 
δημιουργός ή ο εκδοχέας της ή ο δι-
καιούχος της σύμφωνα με το άρθρο 7.  

 

β.  Η τοπογραφία δεν είναι επιδεκτική 
προστασίας κατά τους όρους του άρ-
θρου 3.  

γ.  Η αίτηση για καταχώριση της τοπογρα-
φίας υποβλήθηκε μετά την πάροδο της 
προθεσμίας του άρθρου 9 παρ. 4.  

δ.  Ο καταθέτης της αίτησης για καταχώρι-
ση δεν ανήκει στα πρόσωπα που ορί-
ζει το άρθρο 6. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 15 
παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 1733/1987. 

 

Άρθρο 17 

Αγωγές - Προσβολή 

 

«1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή ε-
παπειλούμενης προσβολής των δικαιω-
μάτων αποκλειστικότητας που απορρέ-
ουν από προστατευόμενη τοπογραφία, ο 
κάτοχός της τοπογραφίας μπορεί να α-
ξιώσει την άρση της προσβολής και την 
παράλειψή της στο μέλλον. Η άρση της 
προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ 
αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την α-
πόσυρση από το εμπόριο των εμπορευ-
μάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δι-
καίωμα του παρόντος διατάγματος και, 
εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρί-
ως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την 
κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, 
β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από 
το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών. 
Κατά την εξέταση του αιτήματος του 
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπό-
ψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβα-
ρότητας της προσβολής και των μέτρων 
αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέρο-
ντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων του 
δεύτερου εδαφίου γίνεται με δαπάνες του 
παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί 
λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής 
έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου 
προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου 
χρησιμοποιούνται από τρίτον για την 
προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος 
νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 
2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδι-
κάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για 
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κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως 
δέκα (10.000) χιλιάδων ευρώ υπέρ του 
δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το 
άρθρο 947 Κ.Πολ. Δ. Για τη διαπίστωση 
της παράβασης της υποχρέωσης παρά-
λειψης του προηγούμενου εδαφίου ε-
φαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 
686 επ. Κ.Πολ.Δ.»[1] 

 

2. Σε περίπτωση που η παραπάνω προ-
σβολή ενέχει υπαιτιότητα, ο ζημιωθείς 
κάτοχος της τοπογραφίας δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση της ζημίας 
ή την απόδοση της ωφέλειας από την α-
θέμιτη εκμετάλλευση της προστατευόμε-
νης τοπογραφίας ή την πληρωμή ποσού 
ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμε-
τάλλευσης. 

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 
6 και 7 του άρθρου 17 του Ν. 1733/87, 
καθώς και των άρθρων 17Α έως και 
17ΣΤ του ίδιου νόμου εφαρμόζονται ανά-
λογα.[2] 

 

4. Τα δικαιώματα της παραγράφου 2 πα-
ρέχονται και στον έχοντα δικαίωμα 
προσδοκίας για προστασία τοπογραφίας 
εάν τρίτος δολίως αναπαραγάγει, εκμε-
ταλλεύεται εμπορικά, ή εισάγει την εν λό-
γω τοπογραφία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με 
την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011 
(ΦΕΚ Α΄118/24.05.2011) 
2 Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με 
την παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011 
(ΦΕΚ Α΄118/24.05.2011) 
 

Άρθρο 18 

Τελικές διατάξεις 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος δεν θίγουν την εφαρμογή 
των λοιπών νομοθετικών διατάξεων για 
τη βιομηχανική ιδιοκτησία. 

 

2. Η προστασία των τοπογραφιών με τις 
διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας α-
ποκλείεται, εφόσον πρόκειται για τοπο-
γραφίες που δημιουργήθηκαν μετά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος. 

 

 

Άρθρο 19 

Έναρξη ισχύος 

 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 

Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγμα-
τος. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 1768/1992 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

"της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με την καθιέρωση  
συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

Τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ιδί-
ως το άρθρο 100 Α, την πρόταση της Ε-
πιτροπής [1]. 

 

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινό-
βούλιο [2]. 

 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής [3]. 

 

Εκτιμώντας: 

 

ότι η έρευνα στο φαρμακευτικό τομέα 
συμβάλλει αποφασιστικά στη συνεχή 
βελτίωση της δημόσιας υγείας· 

 

ότι τα φάρμακα, και ιδίως εκείνα που 
προκύπτουν από μακροχρόνια και δα-
πανηρή έρευνα, θα εξακολουθήσουν να 
αναπτύσσονται στην Ευρώπη μόνον αν 
καλυφθούν με ευνοϊκές νομοθετικές ρυθ-
μίσεις που να προβλέπουν επαρκή προ-
στασία ώστε να ενθαρρυνθεί η έρευνα 
του είδους αυτού· 

 

ότι, σήμερα, το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί μεταξύ της κατάθεσης της αί-
τησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για ένα 
νέο φάρμακο και της άδειας κυκλοφορί-
ας του στην αγορά μειώνει την πραγμα-
τική προστασία που προσφέρει το δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας, σε διάρκεια ανε-

 
1 ΕΕ αριθ. C 114 της 8.5.1990, σ. 10 
2 ΕΕ αριθ. C 19 της 28.1.1991, σ. 94 και ΕΕ 
 αριθ. C 150 της 15.06.1992 
3 ΕΕ αριθ. C αριθ. 69 της 18.3.1991, σ. 22 

 

παρκή για την απόσβεση των επενδύσε-
ων που γίνονται στην έρευνα· 

 

ότι οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε ανε-
πάρκεια της προστασίας η οποία ζημιώ-
νει τη φαρμακευτική έρευνα· 

 

ότι η σημερινή κατάσταση δημιουργεί 
τον κίνδυνο να μετακινηθούν τα ευρω-
παϊκά ερευνητικά κέντρα που βρίσκονται 
στα κράτη μέλη σε χώρες που προσφέ-
ρουν ήδη καλύτερη προστασία· 

 

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ενιαία 
λύση σε κοινοτικό επίπεδο και να προ-
ληφθεί, με τον τρόπο αυτό, η ανομοιογε-
νής εξέλιξη των εθνικών νομοθεσιών, η 
οποία θα κατέληγε σε νέες διαφορές, 
που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των φαρμά-
κων στο εσωτερικό της Κοινότητας και 
να επηρεάσουν, για το λόγο αυτό, άμε-
σα τη δημιουργία και τη λειτουργία της ε-
σωτερικής αγοράς· 

 

ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να καθιε-
ρωθεί συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας για τα φάρμακα, για τα ο-
ποία θα χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, 
το οποίο να είναι δυνατόν να αποκτάται 
από το δικαιούχο εθνικού ή ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας υπό τους ί-
διους όρους σε όλα τα κράτη μέλη· ότι, 
κατά συνέπεια, ο κανονισμός αποτελεί 
το πλέον ενδεδειγμένο νομικό μέσο· 

 

ότι η διάρκεια της προστασίας που θα 
παρέχει το πιστοποιητικό πρέπει να 
προσδιοριστεί με τρόπο ώστε να επιτρέ-
πει επαρκή πραγματική προστασία· ότι, 
για το σκοπό αυτό, ο δικαιούχος, ταυτό-
χρονα ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και ενός πιστοποιητικού, πρέπει να μπο-
ρεί να έχει την αποκλειστικότητα για το 
πολύ δεκαπέντε χρόνια συνολικά από 
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την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυ-
κλοφορίας του εν λόγω φαρμάκου στην 
αγορά της Κοινότητας· 

 

ότι, ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
όλα τα συμφέροντα που διακυβεύονται, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφερό-
ντων της δημόσιας υγείας, σ' έναν τόσο 
σύνθετο και ευαίσθητο τομέα όπως είναι 
ο φαρμακευτικός· ότι, για το σκοπό αυτό 
δεν θα ήταν δυνατό να εκδίδεται πιστο-
ποιητικό διάρκειας άνω των πέντε ετών 
ότι, επιπλέον, η προστασία την οποία 
παρέχει το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να είναι αυστηρά περιορισμένη στο προ-
ϊόν που καλύπτει η άδεια κυκλοφορίας 
του στην αγορά ως φαρμάκου· 

 

ότι πρέπει επίσης να επικρατήσει η σω-
στή ισορροπία όσον αφορά τον καθορι-
σμό του μεταβατικού καθεστώτος· ότι το 
καθεστώς αυτό πρέπει να παρέχει στην 
κοινοτική φαρμακοβιομηχανία κάποιο α-
ντιστάθμισμα για την καθυστέρησή της 
έναντι των κυριότερων ανταγωνιστών 
της, οι οποίοι επωφελούνται εδώ και 
πολλά χρόνια από μία νομοθεσία που 
τους εξασφαλίζει ικανοποιητικότερη 
προστασία, μεριμνώντας ταυτόχρονα ώ-
στε να μη θέσει σε κίνδυνο την υλοποίη-
ση άλλων θεμιτών στόχων της πολιτικής 
που ασκείται στον τομέα της υγείας τόσο 
σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο· 

 

ότι θα πρέπει να καθοριστεί το μεταβατι-
κό καθεστώς που θα εφαρμόζεται στις 
κατατιθέμενες αιτήσεις πιστοποιητικού 
και στα προηγούμενα πιστοποιητικά, δυ-
νάμει της εθνικής νομοθεσίας, πριν από 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος κα-
νονισμού· 

 

ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδικό μετα-
βατικό καθεστώς στα κράτη μέλη των ο-
ποίων η νομοθεσία εισήγαγε τη δυνατό-
τητα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα μό-
νο πολύ πρόσφατα· 

 

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ο κατάλλη- 

λος περιορισμός της διάρκειας του πι-
στοποιητικού στην ειδική περίπτωση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας που η ισχύς 
του έχει παραταθεί δυνάμει εθνικής νο-
μοθεσίας. 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονι-
σμού, νοούνται ως: 

 

α. φάρμακο: κάθε ουσία ή σύνθεση που 
παρασκευάζεται ως έχουσα θεραπευ-
τικές ή προληπτικές ιδιότητες για α-
σθένειες των ανθρώπων ή των ζώων, 
καθώς και κάθε ουσία ή σύνθεση που 
μπορεί να χορηγηθεί στον άνθρωπο 
ή στα ζώα με σκοπό την ιατρική διά-
γνωση ή την αποκατάσταση, διόρθω-
ση ή τροποποίηση των οργανικών 
λειτουργειών του ανθρώπου ή των 
ζώων  

β.  προϊόν: η δραστική ουσία ή σύνθεση 
δραστικών ουσιών ενός φαρμάκου  

γ.  κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: το δί-
πλωμα που προστατεύει το προϊόν 
κατά την έννοια του στοιχείου β., αυτό 
καθ' αυτό, τη μέθοδο παραγωγής ε-
νός προϊόντος ή μια χρήση του προϊ-
όντος, και το οποίο ο δικαιούχος του 
προορίζει για τη διαδικασία απόκτη-
σης πιστοποιητικού  

δ. πιστοποιητικό: το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας. 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Κάθε προϊόν που προστατεύεται με δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας στην επικράτεια ε-
νός κράτους μέλους και υποβάλλεται, 
ως φάρμακο πριν από την κυκλοφορία 
του στην αγορά, σε διοικητική διαδικασία 
χορήγησης άδειας δυνάμει της οδηγίας 
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65/65/ΕΟΚ [1] ή της οδηγίας 81/851/     
ΕΟΚ [2], μπορεί υπό τις προϋποθέσεις 
και σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
να αποτελέσει αντικείμενο πιστοποιητι-
κού. 

 

Άρθρο 3 

Όροι χορήγησης του πιστοποιητικού 

 

Το πιστοποιητικό εκδίδεται εφόσον, στο 
κράτος μέλος όπου υποβάλλεται η αίτη-
ση που αναφέρεται στο άρθρο 7 και κα-
τά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης, 

α. το προϊόν προστατεύεται με ισχύον  
κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

β.  για το προϊόν, ως φάρμακο, έχει χο-
ρηγηθεί ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας 
στην αγορά σύμφωνα με τη οδηγία 
65/65/ΕΟΚ ή με την οδηγία  81/851/ 
ΕΟΚ ανάλογα με την περίπτωση 

γ. το προϊόν δεν έχει αποτελέσει αντικεί-
μενο πιστοποιητικού 

δ.  η άδεια που αναφέρεται στο στοιχείο 
β. είναι η πρώτη άδεια κυκλοφορίας 
του προϊόντος, ως φαρμάκου, στην α-
γορά. 

 

Άρθρο 4 

Αντικείμενο της προστασίας 

 

Εντός των ορίων της προστασίας που 
παρέχεται από το κύριο δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας, η παρεχόμενη από το πιστο-
ποιητικό προστασία αφορά αποκλειστι-
κά και μόνο το προϊόν που καλύπτει η ά-
δεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου φαρ-
μάκου στην αγορά, για κάθε χρήση του 
προϊόντος, ως φαρμάκου, η οποία επε-
τράπη πριν από τη λήξη του πιστοποιη-
τικού. 

 
1 ΕΕ αριθ. L 22 της 9.12.1965, σελ. 369/65.  
Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την ο-
δηγία 89/341/ ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L. 142 της 
25.5.1989, σ. 11) 
2 ΕΕ αριθ. L 317 της 6.11.1981 σελ. 1. Οδηγία 
που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία  

90/676/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 373 της 31.12.1990, σ. 
15) 

 

Άρθρο 5 

Αποτελέσματα του πιστοποιητικού 

 

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4, το πι-
στοποιητικό παρέχει τα ίδια δικαιώματα 
με το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 
υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς και 
υποχρεώσεις. 

 

Άρθρο 6 

Δικαίωμα πιστοποιητικού 

 

Δικαίωμα για την απόκτηση πιστοποιητι-
κού διαθέτει ο δικαιούχος του κυρίου δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας ή ο διάδοχός 
του. 

 

Άρθρο 7 

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού 

 

1. Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού 
πρέπει να υποβάλλεται εντός έξι μηνών 
από την ημερομηνία που χορηγήθηκε 
για το προϊόν, ως φάρμακο, η άδεια κυ-
κλοφορίας, στην αγορά που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο β. 

 

2. Παρά την παράγραφο 1, όταν η άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά προηγείται της 
έκδοσης του κυρίου διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας, η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει 
να υποβάλλεται εντός έξι μηνών από 
την ημερομηνία χορήγησης του διπλώ-
ματος. 

 

Άρθρο 8 

Περιεχόμενο της αίτησης πιστοποιητικού 

 

1. Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού 
πρέπει να περιέχει: 

 

α.  αίτημα για τη χορήγηση πιστοποιητι-
κού στο οποίο να αναφέρονται ιδίως:  

i) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση 
του αιτούντος, 

ii) ενδεχομένως, το ονοματεπώνυμο 
και η διεύθυνση του εντολοδόχου,  
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iii) ο αριθμός του κυρίου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας καθώς και ο τίτλος της 
εφεύρεσης, 

iv) o αριθμός και η ημερομηνία της 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας του προ-
ϊόντος βάσει του άρθρου 3 στοιχείο 
β., καθώς και, αν αυτή δεν είναι η 
πρώτη άδεια κυκλοφορίας του στην 
Κοινότητα, ο αριθμός και ημερομηνία 
της εν λόγω αδείας·  

β.  αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 
στην αγορά που αναφέρεται στο άρ-
θρο 3 στοιχείο β., βάσει της οποίας 
προσδιορίζεται το προϊόν, στο οποίο 
να αναφέρεται ο αριθμός και η ημερο-
μηνία της άδειας, καθώς και περίλη-
ψη των χαρακτηριστικών του προϊό-
ντος, σύμφωνα με το άρθρο 4α της ο-
δηγίας 65/65/ΕΟΚ ή το άρθρο 5α της 
οδηγίας 81/851/ΕΟΚ· 

γ.  εάν η άδεια που αναφέρεται στο στοι-
χείο β. δεν είναι η πρώτη άδεια κυ-
κλοφορίας στην αγορά του προϊ-
όντος, ως φαρμάκου, εντός της Κοι-
νότητας, την ένδειξη της ταυτότητας 
του προϊόντος που έχει λάβει την ά-
δεια αυτή κυκλοφορίας και τη νομική 
διάταξη βάσει της οποίας κινήθηκε η 
διαδικασία χορήγησης αδείας, καθώς 
και αντίγραφο της δημοσίευσης της 
ως άνω οδηγίας στην Επίσημη Εφη-
μερίδα.  

 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέ-
πουν ότι η κατάθεση της αίτησης πι-
στοποιητικού συνεπάγεται την καταβολή 
τέλους. 

 

Άρθρο 9 

Κατάθεση της αίτησης χορήγησης 
 πιστοποιητικού 

 

1. Η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να υ-
ποβάλλεται στην αρμόδια αρχή βιομηχα-
νικής ιδιοκτησίας του κράτους-μέλους 
που έχει εκδώσει ή για το οποίο έχει εκ-
δοθεί το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και εντός του οποίου έχει χορηγηθεί η ά-
δεια κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο β., εκτός εάν το κρά-

τος-μέλος ορίσει, για το σκοπό αυτό μια 
άλλη αρχή. 

 

2. Μνεία της αίτησης χορήγησης πιστο-
ποιητικού δημοσιεύεται από την αρχή 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η 
εν λόγω μνεία περιέχει τις ακόλουθες 
τουλάχιστον πληροφορίες: 

 

α.  το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος, 

β.  τον αριθμό του κυρίου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, 

γ.  τον τίτλο της εφεύρεσης, 

δ.  τον αριθμό και την ημερομηνία της ά-
δειας κυκλοφορίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο β., καθώς και το 
προϊόν που προσδιορίζεται από την 
άδεια, 

ε.  ενδεχομένως, τον αριθμό και την ημε-
ρομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφο-
ρίας στην αγορά εντός της Κοινότη-
τας. 

 

Άρθρο 10 

Χορήγηση του πιστοποιητικού ή  

απόρριψη της αίτησης χορήγησης  

πιστοποιητικού 

 

1. Εφόσον η αίτηση πιστοποιητικού και 
το προϊόν που αφορά πληρούν τους ό-
ρους που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, η αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 χορηγεί το πι-
στοποιητικό. 

 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 απορρίπτει την αίτηση 
χορήγησης πιστοποιητικού εφόσον η εν 
λόγω αίτηση ή το προϊόν δεν πληρούν 
τους όρους που προβλέπονται στον πα-
ρόντα κανονισμό. 

 

3. Εάν η αίτηση πιστοποιητικού δεν 
πληρεί τους όρους του άρθρου 8, η αρ-
χή που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρά-
γραφος 1 καλεί τον αιτούντα να θερα-
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πεύσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή 
να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος  εντός 

της ταχθείσας προθεσμίας. 

 

4. Η αίτηση απορρίπτεται εάν δεν θερα-
πευθούν στην ταχθείσα προθεσμία οι 
παρατυπίες ή δεν καταβληθεί το  τέλος 
κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3. 

 

5. Τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέ-
πουν ότι η χορήγηση πιστοποιητικού α-
πό την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 πραγματοποιείται χω-
ρίς εξέταση των όρων που προβλέπο-
νται στο άρθρο 3 στοιχεία γ. και δ. 

 

Άρθρο 11 

Δημοσίευση 

 

1. Η χορήγηση του πιστοποιητικού δη-
μοσιεύεται από την αρχή που αναφέρε-
ται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Στη δη-
μοσίευση περιέχονται τουλάχιστον οι α-
κόλουθες ενδείξεις:  

 

α.  το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση 
του δικαιούχου του πιστοποιητικού·  

β.  ο αριθμός του κυρίου διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας· 

γ.  ο τίτλος της εφεύρεσης·  

δ.  ο αριθμός και η ημερομηνία της ά-
δειας κυκλοφορίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο β., καθώς και το 
προϊόν που προσδιορίζεται από την 
άδεια· 

ε.  ενδεχομένως, ο αριθμός και η ημερο-
μηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορί-
ας στην αγορά της Κοινότητας  

στ.η χρονική άδεια ισχύος του πιστοποι-
ητικού. 

 

2. Μνεία της απόρριψης της αίτησης χο-
ρήγησης πιστοποιητικού δημοσιεύεται 
από την αρχή που αναφέρεται στο άρ-
θρο 9 παράγραφος 1. Αυτή η μνεία πε-
ριέχει τουλάχιστον τις ενδείξεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. 

 

 

Άρθρο 12 

Ετήσια τέλη 

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν  

ότι για το πιστοποιητικό απαιτείται η κα-
ταβολή ετησίων τελών. 

 

Άρθρο 13 

Χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού 

 

1. Το πιστοποιητικό παράγει αποτελέ-
σματα από τη νόμιμη λήξη του κυρίου 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για χρονι-
κό διάστημα ίσο με την περίοδο που έχει 
μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας 
κατάθεσης της αίτησης του κυρίου δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας και της ημε-
ρομηνίας έκδοσης της πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας στην αγορά της Κοινότη-
τας, μειωμένη κατά πέντε έτη. 

 

2. Παρά την παράγραφο 1, η διάρκεια 
του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία 
από την οποία παράγει αποτελέσματα. 

 

Άρθρο 14 

Λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού 

 

Το πιστοποιητικό λήγει: 

α. κατά την εκπνοή της περιόδου που ο-
ρίζεται στο άρθρο 13· 

β.  εάν το αποποιηθεί ο δικαιούχος του· 

γ.  εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το ε-
τήσιο τέλος που καθορίζεται σύμφω-
να με το άρθρο 12· 

δ.  όταν και για όσο διάστημα το προστα-
τευόμενο από το πιστοποιητικό προϊ-
όν δεν επιτρέπεται πλέον να διατεθεί 
στην αγορά λόγω παρεκκλίσεώς της 
ή των σχετικών αδειών δυνάμει της 
οδηγίας 65/65/ ΕΟΚ ή της οδηγίας 
81/851/ΕΟΚ. Για τη λήξη της ισχύος 
του πιστοποιητικού μπορεί να απο-
φασίζει η αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 είτε αυτοε-
παγγέλτως είτε τη αιτήσει τρίτου. 
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Άρθρο 15 

Ακυρότητα του πιστοποιητικού 

 

1.  Το πιστοποιητικό είναι άκυρο:  

α.  εάν έχει χορηγηθεί κατά παράβαση 
των διατάξεων του άρθρου 3· 

β.  εάν το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
έχει καταστεί ανίσχυρο πριν από τη 
λήξη της νόμιμης διάρκειάς του· 

γ.  εάν το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
ακυρωθεί η περιορισθεί κατά τρόπον 
ώστε το προϊόν για το οποίο έχει χο-
ρηγηθεί το πιστοποιητικό να μην κα-
λύπτεται πλέον από τις διεκδικήσεις 
του κυρίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
ή μετά την λήξη του κυρίου διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας, υπάρχουν λόγοι α-
κυρότητας οι οποίοι δικαιολογούν την 
ακύρωση ή τον περιορισμό. 

 

2. Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει 
αίτηση ή να καταθέσει αγωγή ακύρωσης 
του πιστοποιητικού ενώπιον της υπηρε-
σίας η οποία, δυνάμει της εθνικής νομο-
θεσίας, είναι αρμόδια για την ακύρωση 
του αντιστοίχου κυρίου διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας. 

 

Άρθρο 16 

Δημοσίευση της λήξης ισχύος  

ή της ακύρωσης 

 

Στην περίπτωση που ένα πιστοποιητικό 
καθίσταται ανίσχυρο δυνάμει του άρ-
θρου 14 στοιχείου β., γ. ή δ., ή στην πε-
ρίπτωση που ένα πιστοποιητικό κηρύσ-
σεται άκυρο σύμφωνα με το άρθρο 15, η 
αρχή του άρθρου 9 παράγραφος 1 προ-
βαίνει στη σχετική δημοσίευση. 

 

Άρθρο 17 

Ένδικα μέσα 

 

Οι αποφάσεις της αρχής που αναφέρε-
ται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή της υ-
πηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, οι οποίες λαμβάνονται 
κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονι-
σμού προσβάλλονται με τα ίδια ένδικα 

μέσα που προβλέπει η εθνική νομοθεσί-
α κατά των αναλόγων αποφάσεων για 
τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

 

Άρθρο 18 

Διαδικασία 

 

1. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός 
δεν προβλέπει διαδικαστικές διατάξεις, 
για το πιστοποιητικό ισχύουν οι διαδικα-
στικές διατάξεις που εφαρμόζονται δυ-
νάμει της εθνικής νομοθεσίας για το α-
ντίστοιχο κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
εκτός αν αυτή ορίζει ειδικές διαδικαστι-
κές διατάξεις για τα πιστοποιητικά. 

 

2. Παρά την παράγραφο 1, αποκλείεται 
η άσκηση ανακοπής κατά της χορήγη-
σης πιστοποιητικού. 

 

Άρθρο 19 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Πιστοποιητικό μπορεί να χορηγείται 
για κάθε προϊόν το οποίο, κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της ισχύος του παρό-
ντος κανονισμού, προστατεύεται με ι-
σχύον κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και 
για το οποίο, ως φάρμακο, έχει χορηγη-
θεί πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην αγο-
ρά της Κοινότητας μετά την 1η Ιανουαρί-
ου 1985. 

 

Όσον αφορά τα πιστοποιητικά που χο-
ρηγούνται στη Δανία και στη Γερμανία, η 
ημερομηνία "1η Ιανουαρίου 1985" αντι-
καθίσταται από την ημερομηνία "1η Ια-
νουαρίου 1988". 

 

Όσον αφορά τα πιστοποιητικά που χο-
ρηγούνται στο Βέλγιο και στην Ιταλία, η 
ημερομηνία "1η Ιανουαρίου 1985" αντι-
καθίσταται από την ημερομηνία "1η Ια-
νουαρίου 1982". 

 

2. Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού 
κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 πρέ-
πει να υποβάλλεται εντός εξαμήνου από 
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την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πα-
ρόντος κανονισμού. 

 

Άρθρο 20 

 

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
για τα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κρά-
τους-μέλους πριν από την έναρξη ισχύ-
ος του παρόντος κανονισμού ούτε για 
τις αιτήσεις πιστοποιητικών που κατατέ-
θηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, 
πριν από τη δημοσίευση του παρόντος 
κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Άρθρο 21 

 

Στα κράτη-μέλη των οποίων η ισχύουσα 
νομοθεσία την 1η Ιανουαρίου 1990 δεν 
προέβλεπε τη δυνατότητα χορήγησης 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τα φαρμα-
κευτικά προϊόντα, ο παρών κανονισμός 
τίθεται σε εφαρμογή πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονι-
σμού. 

Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται σ' αυτά τα 
κράτη-μέλη. 

 

Άρθρο 22 

 

Αν χορηγηθεί πιστοποιητικό για προϊόν 
που προστατεύεται από δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας, το οποίο πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, πα-
ρατάθηκε ή για το οποίο, υποβλήθηκε 
αίτηση παράτασης δυνάμει της ισχύου-
σας νομοθεσίας, η διάρκεια ισχύος αυ-
τού του πιστοποιητικού μειώνεται ώστε 
να μην υπερβαίνει τα 20 έτη. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Άρθρο 23 

Έναρξη ισχύος 

 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμε-
σα σε κάθε κράτος-μέλος. 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 54/14.02.1992  
 

“Τροποποίηση διάταξης του Νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ 171 Α’)  
‘Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και  

σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας’  
σε συμμόρφωση προς τη Συνθήκη της ΕΟΚ” (ΦΕΚ 22 Α΄) 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

 

1. Του άρθρου 3, του Ν. 1338/1983 “Ε-
φαρμογή του κοινοτικού δικαίου” (Α/34) 
όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 
6 του Ν. 1440/1984 “Συμμετοχή της Ελ-
λάδος σε κεφάλαιο, στα αποθεματικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ” 
(Α΄ 70), το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 (ΦΕΚ 
101 Α’) και από το άρθρο 65 του Ν. 
1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Α΄ 
101).  

 

2. Τον Ν. 945/1979 “Περί Κυρώσεως της 
Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα” 
(ΦΕΚ 170, Α’, 27.7.1979).  

 

3. Την με αριθμό 454/91 γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα 
από πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:  
 

 
 

Άρθρο 1 

Σκοπός του παρόντος προεδρικού δια-
τάγματος είναι η συμμόρφωση της ελλη-
νικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των 
άρθρων 30 επ. της Συνθήκης ΕΟΚ.  

 
Άρθρο 2 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν. 
1733/1987, αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:  

 
“2. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης 
δεν παρέχεται στην περίπτωση που ο 
δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
δικαιολογήσει τη μη εκμετάλλευση ή τη μη 
επαρκή εκμετάλλευση στη χώρα. Η εισα-
γωγή του προϊόντος δεν αποτελεί δικαιο-
λογία επίκλησης και εφαρμογής της πα-
ρούσας διάταξης. Η διάταξη του προη-
γούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις 
εισαγωγές προϊόντων από τα Κράτη μέλη 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων”.  

 

Άρθρο 3 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσί-
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγ-
ματος.  
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ΝΟΜΟΣ 2359/1995 

 

"Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ (ΕΤΒΑ ΑΕ) 
και άλλες διατάξεις" 

 

 

 

Άρθρο 9 

 

1. Παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν με βάση 
το Ν. 2527/1920 "περί διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας" και είναι σε ισχύ την 
01.01.1996, μέχρι τη συμπλήρωση εικο-
σαετίας από την ημέρα κανονικής κατά-
θεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας. Οι εκάστοτε ισχύου-
σες διατάξεις για την πληρωμή τελών ε-
φαρμόζονται και για τα διπλώματα αυτά. 

 

2. Το εδάφιο 3 της παραγράφου 1 του 
άρθρου 25 του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά 
τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική 
καινοτομία" τροποποιείται ως εξής: 

 

"Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγού-
νται με βάση αυτές τις αιτήσεις και δι-
πλώματα που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν 
από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού 
διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 

αυτού και διατηρούνται τυχόν κεκτημένα 
δικαιώματα". 

 

3. Το εδάφιο 4 της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 25 του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά τε-
χνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική 
καινοτομία" καταργείται. 

 

4. Το εδάφιο 3 της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 13 του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά τε-
χνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική 
καινοτομία", ως ισχύει σήμερα, τροπο-
ποιείται ως εξής: 

 

"Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 
δεν εφαρμόζεται για τις εισαγωγές προϊό-
ντων από τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και τα Κράτη - Μέλη του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου". 

 

5. Το άρθρο αυτό τίθεται σε ισχύ από την 
01.01.1996. 
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ΝΟΜΟΣ 2417/1996 

 

"Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των  

βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925,  

όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960  

και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967,  

όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979" [1] 

 

 
1 Παρατίθενται οι διατάξεις που αφορούν τον  εθνικό τίτλο προστασίας 

 

Άρθρο 2 

Αρμόδια αρχή εφαρμογής 

 

Αρμόδια αρχή εφαρμογής του νόμου 
αυτού είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). 

 

Άρθρο 3 

Ορισμός Σχεδίου ή Υποδείγματος 

 

1. Για την εφαρμογή της εθνικής νομοθε-
σίας νοούνται ως: 

 

α. "Σχέδιο ή υπόδειγμα", η εξωτερικά ο-
ρατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ε-
νός προϊόντος, η οποία προκύπτει α-
πό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έ-
χει, ιδίως, η γραμμή, το περίγραμμα, 
το χρώμα, το σχήμα, η μορφή και / ή 
τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και / 
ή της διακόσμησης που φέρει. 

β. "Προϊόν", κάθε βιομηχανικό ή βιοτε-
χνικό προϊόν, στο οποίο συμπεριλαμ-
βάνονται τα συστατικά που προορίζο-
νται για συναρμολόγηση σε ένα σύν-
θετο προϊόν, η συσκευασία, η παρου-
σίαση, τα γραφικά σύμβολα και τα τυ-
πογραφικά στοιχεία, αλλά αποκλείο-
νται τα προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 

 

2. Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύε-
ται, εφόσον είναι νέο και έχει ατομικό χα-
ρακτήρα. 

 

3. Δεν υφίσταται δικαίωμα σε σχέδιο ή 
υπόδειγμα το οποίο είναι  αντίθετο προς  

 

 

τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. 

 

4. Ο εθνικός τίτλος προστασίας σχεδίου 
ή υποδείγματος διέπεται κατ' αναλογία 
από τις ίδιες διατάξεις, απόκτησης, δια-
δοχής, εκμετάλλευσης, ακυρότητας, έκ-
πτωσης και εγγραφής στα βιβλία και μη-
τρώα του OBI που ισχύουν για τα δι-
πλώματα ευρεσιτεχνίας με το Ν. 
1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, ε-
φευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία" 
(ΦΕΚ 171 Α΄) άρθρα 2, 3, 4, 6, 7, 10, 
12, 15, 16, 17 και 24. 

 

Άρθρο 4 

Εξουσιοδοτήσεις 

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδο-
νται ύστερα από πρόταση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης, προς τον οποίο εισηγεί-
ται το Διοικητικό Συμβούλιο του OBI, 
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την ε-
φαρμογή του νόμου αυτού και του Δια-
κανονισμού της Χάγης για την Ελλάδα 
και ιδίως η κατάθεση και διαδικασία πα-
ραλαβής των διεθνών και εθνικών αιτή-
σεων από τον OBI, οι δικαιούχοι του τί-
τλου προστασίας, η έναρξη, η διάρκεια 
και το περιεχόμενο της χορηγούμενης ε-
θνικής προστασίας στα σχέδια και υπο-
δείγματα, οι εξαιρέσεις από την προστα-
σία αυτή, η καταχώριση των σχεδίων και 
υποδειγμάτων στα Μητρώα του OBI και 
η δημοσίευση στοιχείων τους στο Ειδικό 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η ακυ-
ρότητα ή αποκλεισμός της καταχώρισης, 
η είσπραξη τελών διαδικασίας και τελών 
ανανέωσης από τον OBI, οι μεταβατικές 
ρυθμίσεις και θέματα σώρευσης προ-



  

96 
 

στασίας με άλλα δικαιώματα βιομηχανι-
κής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, ο αναλυ-
τικός ορισμός του νέου χαρακτήρα και 
της ατομικότητας του εθνικού σχεδίου, 
ως όρων προστασίας του σχεδίου ή υ-
ποδείγματος, οι όροι χορήγησης πιστο-
ποιητικού εθνικής προστασίας, οι όροι 
προστασίας, τα αποτελέσματα της διε-
θνούς καταχώρισης για την Ελλάδα και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

 

 

 

Άρθρο 5 

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει α-
πό τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και του Διακανονι-
σμού και της Συμπληρωματικής Πράξης 
που κυρώνονται σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στα άρθρα 26 και 9, αντί-
στοιχα. 

 

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρό-
ντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και την εκτέλεση του ως νόμου του Κρά-
τους. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1610/1996 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 23ης Ιουλίου 1996 

 

"Σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας  

για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπα-
ϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 
100Α, την πρόταση της Επιτροπής [1], 

 

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνι-
κής Επιτροπής [2], 

 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικα-
σία του άρθρου 189 Β της συνθήκης [3], 

 

Εκτιμώντας, 

 

1. ότι η έρευνα στον τομέα των φυτο-
προστατευτικών προϊόντων συμβάλλει 
στη συνεχή βελτίωση της παραγωγής 
και την επίτευξη παραγωγής τροφίμων 
καλής ποιότητας σε μεγάλες ποσότητες 
και προσιτές τιμές· 

 

2. ότι η έρευνα στον τομέα των φυτο-
προστατευτικών προϊόντων συμβάλλει 
στη συνεχή βελτίωση της φυτικής παρα-
γωγής· 

 

3. ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
και ιδίως εκείνα που λαμβάνονται με μα-
κροχρόνια και δαπανηρή έρευνα, θα 

 
1 ΕΕ αριθ. C 390 της 31.12.1994, σ. 21 και ΕΕ α-
ριθ. C 335 της 13. 12. 1995, σ. 15 
2 ΕΕ αριθ. C 155 της 21.6.1995, σ. 14 
3 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
15ης Ιουνίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 166 της 
3.7.1995, σ. 89)), κοινή θέση του Συμβουλίου 
της 27ης Νοεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 353 της 
30.12.1995, σ. 36) και απόφαση του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 1996 (ΕΕ α-
ριθ. C 96 της 1.4. 1996, σ. 30) 

μπορέσουν να εξακολουθήσουν την α-
νάπτυξή τους στην Κοινότητα και την 
Ευρώπη εάν καλυφθούν με ευνοϊκές νο-
μοθετικές ρυθμίσεις που να προβλέ-
πουν επαρκή προστασία ώστε να εν-
θαρρυνθεί η σχετική έρευνα· 

 

4. ότι η ανταγωνιστικότητα του τομέα 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων α-
παιτεί, από τη φύση του, προστασία των 
καινοτομιών ισοδύναμη προς εκείνη που 
παρέχεται στα φάρμακα βάσει του κανο-
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συμ-
βουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά 
με την καθιέρωση συμπληρωματικού πι-
στοποιητικού προστασίας για τα φάρμα-
κα [4]· 

 

5. ότι, σήμερα, το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί μεταξύ της κατάθεσης της αί-
τησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για ένα 
νέο φυτοπροστατευτικό προϊόν και της 
άδειας κυκλοφορίας του στην αγορά 
μειώνει την πραγματική προστασία που 
προσφέρει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
σε διάρκεια ανεπαρκή για την απόσβεση 
των επενδύσεων έρευνας και για τη δη-
μιουργία των πόρων που είναι αναγκαίοι 
για τη διατήρηση μιας αποτελεσματικής 
έρευνας· 

 

6. ότι οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε α-
νεπάρκεια της προστασίας η οποία ζη-
μιώνει τη φυτοπροστατευτική έρευνα και 
την ανταγωνιστικότητα του κλάδου· 

 

7. ότι ένας από τους πραγματικούς στό-
χους του συμπληρωματικού πιστοποιη-
τικού είναι να τοποθετηθούν οι ευρωπαϊ-
κές βιομηχανίες υπό τις ίδιες συνθήκες 

 
4 ΕΕ αριθ. L 182 της 2.7.1992, σ. 1 
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ανταγωνισμού που ισχύουν για τις βο-
ρειοαμερικανικές και ιαπωνικές βιομηχα-
νίες· 

 

8. ότι, στο ψήφισμά του της 1ης Φε-
βρουαρίου 1993 [1] σχετικά με ένα κοι-
νοτικό πρόγραμμα πολιτικής και δράσε-
ως για το περιβάλλον και τη σταθερή α-
νάπτυξη, το Συμβούλιο υιοθέτησε τη γε-
νική προσέγγιση και τη στρατηγική του 
προγράμματος που υπέβαλε η Επιτρο-
πή, όπου υπογραμμίζεται η αλληλε-
ξάρτηση της οικονομικής ανάπτυξης και 
της ποιότητας του περιβάλλοντος· ότι η 
ενίσχυση της προστασίας του περιβάλ-
λοντος επιβάλλει, κατά συνέπεια, τη δια-
τήρηση της οικονομικής ανταγωνιστικό-
τητας της βιομηχανίας, ότι, για το λόγο 
αυτό, η χορήγηση ενός συμπληρωματι-
κού πιστοποιητικού προστασίας μπορεί 
να θεωρηθεί ως θετικό μέτρο προστασί-
ας του περιβάλλοντος· 

 

9. ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ενιαί-
α λύση σε κοινοτικό επίπεδο και να προ-
ληφθεί με τον τρόπο αυτό η ανομοιογε-
νής εξέλιξη των εθνικών νομοθεσιών, η 
οποία θα κατέληγε σε νέες ανισότητες, 
που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων στο εσωτερικό 
της Κοινότητας και να επηρεάσουν, για 
το λόγο αυτό, άμεσα τη λειτουργία της ε-
σωτερικής αγοράς, ότι αυτό συμφωνεί 
με την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 Β της συνθήκης· 

 

10. ότι είναι, συνεπώς, απαραίτητο να 
καθιερωθεί συμπληρωματικό πιστοποιη-
τικό προστασίας για τα φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα, για τα οποία έχει χορηγη-
θεί άδεια κυκλοφορίας, το οποίο να είναι 
δυνατό να αποκτάται από το δικαιούχο 
εθνικού ή ευρωπαϊκού διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας υπό τους ίδιους όρους σε ό-
λα τα κράτη μέλη, ότι, κατά συνέπεια, ο 
κανονισμός αποτελεί το πλέον  ενδεδειγ- 

 
1 EE αριθ. C 138 της 17.5.1993, σ. 1 

 

μένο νομικό μέσο· 

 

11. ότι η διάρκεια προστασίας που θα 
παρέχει το πιστοποιητικό πρέπει να 
προσδιορισθεί με τρόπο ώστε να επιτρέ-
πει επαρκή πραγματική προστασία· ότι, 
για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος ταυτό-
χρονα ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και ενός πιστοποιητικού, πρέπει να μπο-
ρεί να έχει την αποκλειστικότητα για το 
πολύ 15 χρόνια συνολικά από την ημε-
ρομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορί-
ας του εν λόγω φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος στην αγορά της Κοινότητας· 

 

12. ότι, ωστόσο, σε έναν τόσο σύνθετο 
και ευαίσθητο τομέα όπως είναι ο τομέ-
ας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα συμ-
φέροντα που διακυβεύονται· ότι, για το 
σκοπό αυτό, δεν θα ήταν δυνατό να εκ-
δίδεται πιστοποιητικό διαρκείας άνω των 
πέντε ετών· 

 

13. ότι το πιστοποιητικό παρέχει τα ίδια 
δικαιώματα με το κύριο δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας· ότι, συνεπώς, όταν το κύριο δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας καλύπτει δραστική 
ουσία και τα διάφορα παράγωγά της (ά-
λατα και εστέρες), το πιστοποιητικό πα-
ρέχει την ίδια προστασία· 

 

14. ότι η χορήγηση πιστοποιητικού για 
προϊόν που αποτελεί δραστική ουσία 
δεν θίγει τη χορήγηση άλλων πιστοποιη-
τικών για παράγωγα (άλατα και εστέ-
ρες), της εν λόγω ουσίας, με την προϋ-
πόθεση ότι για τα παράγωγα αυτά έχουν 
χορηγηθεί ειδικά διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας· 

 

15. ότι πρέπει, επίσης, να επικρατήσει 
σωστή ισορροπία όσον αφορά τον κα-
θορισμό του μεταβατικού καθεστώτος· 
ότι το καθεστώς αυτό πρέπει να παρέχει 
στην κοινοτική βιομηχανία προστασίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων κάποιο 
αντιστάθμισμα για την καθυστέρηση έ-
ναντι των κυριότερων ανταγωνιστών 
της, μεριμνώντας, ταυτόχρονα, ώστε να 
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μη τεθεί σε κίνδυνο η υλοποίηση άλλων 
θεμιτών στόχων της γεωργικής και περι-
βαλλοντικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε κοινοτικό επίπεδο· 

 

16. ότι μόνο μια παρέμβαση σε κοινοτι-
κό επίπεδο επιτρέπει την αποτελεσματι-
κή επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, 
ο οποίος έγκειται στη διασφάλιση επαρ-
κούς προστασίας της φυτοφαρμακευτι-
κής καινοτομίας, διασφαλίζοντας ταυτό-
χρονα και την αποτελεσματική λειτουργί-
α της εσωτερικής αγοράς φυτοφαρμα-
κευτικών προϊόντων· 

 

17. ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής που 
περιλαμβάνονται στις αιτιολογικές σκέ-
ψεις 12, 13 και 14 καθώς και στα άρθρα 
3 παράγραφος 2, 4, 8 παράγραφος 1 
στοιχείο γ. και 17 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού ισχύουν επίσης 
mutatis mutandis, για την ερμηνεία, ιδί-
ως της αιτιολογικής σκέψης 9 και των 
άρθρων 3, 4, 8 παράγραφος 1 στοιχείο 
γ. και 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1768/92 του Συμβουλίου, 

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονι-
σμού, νοούνται ως: 

 

1. "Φυτοπροστατευτικά προϊόντα": οι 
δραστικές ουσίες και τα σκευάσματα τα 
οποία περιέχουν μία ή περισσότερες 
δραστικές ουσίες, προσφέρονται με τη 
μορφή με την οποία παραδίδονται στο 
χρήστη και προορίζονται: 

 

α. να προστατεύουν τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα από κάθε είδους επιβλαβείς 
οργανισμούς ή να προλαμβάνουν τη 
δράση τους, εφόσον οι ουσίες ή τα 
σκευάσματα αυτά δεν ορίζονται δια-
φορετικά παρακάτω 

β. να επηρεάζουν τις βιολογικές διεργα-
σίες των φυτών, εκτός εάν πρόκειται 
για θρεπτικές ουσίες (π.χ. ρυθμιστές 
αύξησης)  

γ. να διατηρούν τα φυτικά προϊόντα, ε-
κτός εάν πρόκειται για ουσίες ή προϊ-
όντα που υπόκεινται σε ειδικές διατά-
ξεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής 
σχετικά με τα συντηρητικά 

δ. να καταστρέφουν τα ανεπιθύμητα φυ-
τά ή  

ε. να καταστρέφουν μέρη των φυτών, να 
αναχαιτίζουν ή να παρεμποδίζουν την 
ανεπιθύμητη ανάπτυξη των φυτών. 

 

2. "Ουσίες": τα χημικά στοιχεία και οι ε-
νώσεις τους, όπως απαντώνται στη φύ-
ση ή παρασκευάζονται από τη βιομηχα-
νία, περιλαμβανομένων των τυχόν συ-
νοδών που προκύπτουν αναπόφευκτα 
κατά τη διαδικασία παρασκευής. 
 
3. "Δραστικές ουσίες": οι ουσίες ή μικρο-
οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των 
ιών, που παρουσιάζουν γενική ή ειδική 
δράση: 
 
α.  εναντίον επιβλαβών οργανισμών ή  
β. σε φυτά, μέρη φυτών ή φυτικά προϊό-

ντα. 
 

4. "Σκευάσματα": τα μείγματα ή διαλύμα-
τα που αποτελούνται από δύο ή περισ-
σότερες ουσίες, εκ των οποίων τουλάχι-
στον η μία είναι δραστική, και προορίζο-
νται να χρησιμοποιηθούν ως φυτοπρο-
στατευτικά προϊόντα. 
 
5. "Φυτά": τα ζώντα φυτά και τα ζώντα 
μέρη φυτών, περιλαμβανομένων των 
νωπών καρπών και των σπόρων προς 
σπορά. 
 
6. "Φυτικά προϊόντα": τα μη μεταποιημέ-
να προϊόντα φυτικής προέλευσης ή εκεί-
να που έχουν υποστεί απλή μόνο επε-
ξεργασία, όπως άλεση, ξήρανση ή σύν-
θλιψη, εφόσον δεν πρόκειται για φυτά 
κατά την έννοια του σημείου 5. 
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7. "Επιβλαβείς οργανισμοί": οι εχθροί 
των φυτών ή των φυτικών προϊόντων 
που ανήκουν στο ζωικό ή στο φυτικό 
βασίλειο, καθώς και ιοί, τα βακτήρια και 
τα άλλα μυκοπλάσματα ή άλλα παθογό-
να. 
 
8. "Προϊόν": η δραστική ουσία όπως ορί-
ζεται στο σημείο 3. ή η σύνθεση δραστι-
κών ουσιών ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος. 
 
9. "Κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας": το δί-
πλωμα που προστατεύει ένα προϊόν κα-
τά την έννοια του σημείου 8., αυτό καθ' 
εαυτό ένα σκεύασμα κατά την έννοια του 
σημείου 4., τη μέθοδο παραγωγής ενός 
προϊόντος ή μια χρήση του προϊόντος 
και το οποίο ο δικαιούχος το προορίζει 
για τη διαδικασία απόκτησης πιστοποιη-
τικού. 
 

10. "Πιστοποιητικό": το συμπληρωματι-
κό πιστοποιητικό προστασίας. 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Κάθε προϊόν που προστατεύεται με δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας στην επικράτεια ε-
νός κράτους-μέλους και υποβάλλεται, 
ως φυτοπροστατευτικό προϊόν, πριν α-
πό την κυκλοφορία του στην αγορά, σε 
διοικητική διαδικασία χορήγησης άδειας 
δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ [1] - ή δυνάμει ισοδύναμης 
διάταξης εθνικού δικαίου εάν πρόκειται 
για φυτοπροστατευτικό προϊόν η αίτηση 
έγκρισης του οποίου έχει κατατεθεί πριν 
από την έναρξη εφαρμογής της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ στο εν λόγω κράτος-μέλος 
μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις και σύμ-
φωνα με τις διαδικασίες που προβλέπο-
νται στον παρόντα κανονισμό, να αποτε-
λέσει το αντικείμενο πιστοποιητικού. 

 

 
1 ΕΕ αριθ. L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία ό-
πως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
95/36/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 172 της 22.7.1995, σ. 8 

 

Άρθρο 3 

Όροι χορήγησης του πιστοποιητικού 

 

1. Το πιστοποιητικό εκδίδεται εφόσον, 
στο κράτος-μέλος όπου υποβάλλεται η 
κατά το άρθρο 7 αίτηση και κατά την η-
μερομηνία της εν λόγω αίτησης: 

 

α.  το προϊόν προστατεύεται με ισχύον 
κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

β.  για το προϊόν, ως φυτοπροστατευτικό 
προϊόν, έχει χορηγηθεί ισχύουσα ά-
δεια κυκλοφορίας στην αγορά σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ ή σύμφωνα με ισοδύνα-
μη διάταξη εθνικής νομοθεσίας 

γ.  το προϊόν δεν έχει αποτελέσει ήδη α-
ντικείμενο πιστοποιητικού 

δ.  η άδεια που αναφέρεται στο στοιχείο 
β. είναι η πρώτη άδεια κυκλοφορίας 
του προϊόντος ως φυτοπροστατευτι-
κού προϊόντος στην αγορά. 

 

2. Ο δικαιούχος περισσοτέρων του ενός 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για το ίδιο 
προϊόν δεν μπορεί να λάβει περισσότε-
ρα του ενός πιστοποιητικά όσον αφορά 
το εν λόγω προϊόν. Ωστόσο, όταν εκκρε-
μούν δύο ή περισσότερες αιτήσεις για το 
αυτό προϊόν, υποβληθείσες από δύο ή 
περισσότερους δικαιούχους διαφορετι-
κών διπλωμάτων, πιστοποιητικό για το 
προϊόν αυτό μπορεί να χορηγηθεί σε 
οιονδήποτε των δικαιούχων. 

 

Άρθρο 4 

Αντικείμενο της προστασίας 

 

Εντός των ορίων της προστασίας που 
παρέχεται από το κύριο δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας, η παρεχόμενη από το πιστο-
ποιητικό προστασία αφορά αποκλειστι-
κά και μόνο το προϊόν που καλύπτει η ά-
δεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου φυτο-
προστατευτικού προϊόντος, η οποία έχει 
επιτραπεί πριν από τη λήξη του πιστο-
ποιητικού. 
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Άρθρο 5 

Αποτέλεσμα του πιστοποιητικού 

 

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4, το πι-
στοποιητικό παρέχει τα ίδια δικαιώματα 
με το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 
υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς και 
υποχρεώσεις. 

 

Άρθρο 6 

Δικαίωμα πιστοποιητικού 

 

Δικαίωμα για την απόκτηση πιστοποιητι-
κού διαθέτει ο δικαιούχος του κυρίου δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας ή ο εξ αυτού 
έλκων δικαιώματα. 

 

Άρθρο 7 

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού 

 

1. Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού 
πρέπει να υποβάλλεται εντός έξι μηνών 
από την ημερομηνία που χορηγήθηκε 
για το προϊόν, ως φυτοπροστατευτικό 
προϊόν, η άδεια κυκλοφορίας στην αγο-
ρά που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρά-
γραφος 1 στοιχείο β. 

 

2. Παρά την παράγραφο 1, όταν η άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά προηγείται της 
έκδοσης του κυρίου διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας, η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει 
να υποβάλλεται εντός έξι μηνών από 
την ημερομηνία χορήγησης του διπλώ-
ματος. 

 

Άρθρο 8 

Περιεχόμενο της  
αίτησης πιστοποιητικού 

 

1. Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού 
περιέχει: 

α. αίτημα για τη χορήγηση πιστοποιητι-
κού στο οποίο να αναφέρονται ιδίως:  

 i) το ονοματεπώνυμο και η διεύ-
θυνση του αιτούντος, 

 ii) ενδεχομένως, το ονοματεπώ-
νυμο και η διεύθυνση του εντολο-
δόχου,  

 iii) ο αριθμός του κυρίου διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας καθώς και ο 
τίτλος της εφεύρεσης, 

iv) ο αριθμός και η ημερομηνία 
της πρώτης άδειας κυκλοφορίας 
του προϊόντος βάσει του άρθρου 
3 παράγραφος 1 στοιχείο β. κα-
θώς και, εάν αυτή δεν είναι η 
πρώτη άδεια κυκλοφορίας του 
στην αγορά της Κοινότητας, ο α-
ριθμός και η ημερομηνία της εν 
λόγω άδειας· 

β. αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 
στην αγορά που αναφέρεται στο άρ-
θρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β., βά-
σει της οποίας προσδιορίζεται το 
προϊόν, στο οποίο να περιλαμβάνο-
νται ιδίως ο αριθμός και η ημερομηνία 
της άδειας καθώς και η περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, σύμ-
φωνα με το παράρτημα II, τμήμα Α. 1 
(σημεία 1 έως 7) ή Β.1 (σημεία 1 έως 
7) της οδηγίας αριθ. 91/414/ΕΟΚ ή 
σύμφωνα με ισοδύναμες διατάξεις της 
νομοθεσίας του κράτους μέλους στο 
οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση· γ. εάν 
η άδεια που αναφέρεται στο στοιχείο 
β. δεν είναι η πρώτη άδεια κυκλοφο-
ρίας στην αγορά του προϊόντος, ως 
φυτοπροστατευτικού, εντός της Κοι-
νότητας, την ένδειξη της ταυτότητας 
του προϊόντος που έχει λάβει αυτή 
την άδεια κυκλοφορίας και τη νομική 
διάταξη βάσει της οποίας κινήθηκε η 
διαδικασία χορήγησης αδείας καθώς 
και το αντίγραφο της δημοσίευσης της 
εν λόγω αδείας στο κατάλληλο επίση-
μο όργανο ή, ελλείψει σχετικής δημο-
σιεύσεως, οποιοδήποτε άλλο έγ-
γραφο το οποίο αποδεικνύει τη χορή-
γηση της άδειας, την ημερομηνία της 
και την ταυτότητα του εγκριθέντος 
προϊόντος. 
 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέ-
πουν ότι η κατάθεση της αίτησης πιστο-
ποιητικού συνεπάγεται την καταβολή τέ-
λους. 
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Άρθρο 9 

Κατάθεση της αίτησης χορήγησης  

πιστοποιητικού 

 

1. Η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να υ-
ποβάλλεται στην αρμόδια αρχή βιομηχα-
νικής ιδιοκτησίας του κράτους μέλους 
που έχει εκδώσει ή για το οποίο έχει εκ-
δοθεί το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και εντός του οποίου έχει χορηγηθεί η ά-
δεια κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β., ε-
κτός εάν το κράτος-μέλος ορίσει για το 
σκοπό αυτό άλλη αρχή. 

 
2. Μνεία της αίτησης χορήγησης πιστο-
ποιητικού δημοσιεύεται από την αρχή 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η 
εν λόγω μνεία περιέχει τις ακόλουθες 
τουλάχιστον πληροφορίες:  

 
α. το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 

του αιτούντος· 

β. τον αριθμό του κυρίου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας· 

γ. τον τίτλο της εφεύρεσης·  

δ. τον αριθμό και την ημερομηνία της 
άδειας κυκλοφορίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 
β. καθώς και το προϊόν που προσδιο-
ρίζεται από την άδεια· 

ε. ενδεχομένως τον αριθμό και την ημε-
ρομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφο-
ρίας στην αγορά εντός της Κοινότη-
τας. 

 
Άρθρο 10 

Έγκριση ή απόρριψη της αίτησης  

χορήγησης πιστοποιητικού 

 

1. Εφόσον η αίτηση πιστοποιητικού και 
το προϊόν που αφορά πληρούν τους ό-
ρους που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, η αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 χορηγεί το πι-
στοποιητικό. 

 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 απορρίπτει την αίτηση 

χορήγησης πιστοποιητικού εφόσον η εν 
λόγω αίτηση ή το προϊόν δεν πληρούν 
τους όρους που προβλέπονται στον πα-
ρόντα κανονισμό. 

 

3. Εάν η αίτηση πιστοποιητικού δεν 
πληρεί τους όρους του άρθρου 8, η αρ-
χή που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρά-
γραφος 1 καλεί τον αιτούντα να θερα-
πεύσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή 
να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος εντός 
της ταχθείσας προθεσμίας. 

 

4. Η αίτηση απορρίπτεται εάν δεν θερα-
πευθούν στην ταχθείσα προθεσμία οι 
γνωστοποιηθείσες παρατυπίες ή δεν κα-
ταβληθεί το τέλος, κατ' εφαρμογή της 
παραγράφου 3. 

 

5. Τα κράτη - μέλη μπορούν να προβλέ-
πουν ότι η χορήγηση πιστοποιητικού α-
πό την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 πραγματοποιείται χω-
ρίς εξέταση των όρων που προβλέπο-
νται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεί-
α  γ. και δ. 

 

Άρθρο 11 

Δημοσίευση 

 

1. Η χορήγηση του πιστοποιητικού δη-
μοσιεύεται από την αρχή που αναφέρε-
ται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Στη δη-
μοσίευση περιέχονται τουλάχιστον οι α-
κόλουθες ενδείξεις: 

 

α. το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση 
του δικαιούχου του πιστοποιητικού.  

β. ο αριθμός του κυρίου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας. 

γ. ο τίτλος της εφεύρεσης.  

δ. ο αριθμός και η ημερομηνία της ά-
δειας κυκλοφορίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 
β. καθώς και το προϊόν που προσδιο-
ρίζεται από την άδεια.  

ε. ενδεχομένως  ο αριθμός  και  η ημε-
ρομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφο-
ρίας στην αγορά της Κοινότητας,  
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στ.η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστο-
ποιητικού. 

 

2. Μνεία της απόρριψης της αίτησης χο-
ρήγησης πιστοποιητικού δημοσιεύεται 
από την αρχή που αναφέρεται στο άρ-
θρο 9 παράγραφος 1. Αυτή η μνεία πε-
ριέχει τουλάχιστον τις ενδείξεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. 

 

Άρθρο 12 

Ετήσια τέλη 

 

Τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέ-
πουν ότι για το πιστοποιητικό απαιτείται 
η καταβολή ετησίων τελών. 

 

Άρθρο 13 

Χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού 

 

1. Το πιστοποιητικό παράγει αποτελέ-
σματα από τη νόμιμη λήξη του κυρίου 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για χρονι-
κό διάστημα ίσο με την περίοδο που έχει 
μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας 
κατάθεσης της αίτησης του κυρίου δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας και της ημερο-
μηνίας έκδοσης της πρώτης άδειας κυ-
κλοφορίας στην αγορά της Κοινότητας, 
μειωμένη κατά πέντε έτη. 

 

2. Παρά την παράγραφο 1, η διάρκεια 
του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία 
από την οποία παράγει αποτελέσματα. 

 

3. Για τον υπολογισμό της διάρκειας του 
πιστοποιητικού, μια πρώτη, προσωρινή 
άδεια κυκλοφορίας στην αγορά λαμβά-
νεται υπόψη μόνον εφόσον ακολουθήσει 
αμέσως οριστική άδεια για το ίδιο προϊ-
όν. 

 

Άρθρο 14 

Λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού 

 

Το πιστοποιητικό λήγει: 

α. κατά  την  εκπνοή  της  περιόδου που 
ορίζεται στο άρθρο 13. 

β.  εάν το αποποιηθεί ο δικαιούχος του. 

γ.  εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το ε-
τήσιο τέλος που καθορίζεται σύμφω-
να με το άρθρο 12. 

δ. όταν και για όσο διάστημα το προστα-
τευόμενο από το πιστοποιητικό προϊ-
όν δεν επιτρέπεται πλέον να διατεθεί 
στην αγορά λόγω ανάκλησής της ή 
των σχετικών αδειών κυκλοφορίας 
στην αγορά, δυνάμει του άρθρου 4 
της οδηγίας 91/414/ ΕΟΚ, ή ισοδύνα-
μων διατάξεων εθνικής νομοθεσίας. 
Για τη λήξη της ισχύος του πιστοποιη-
τικού μπορεί να αποφασίζει η αρχή 
που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρά-
γραφος 1 είτε αυτεπαγγέλτως είτε τη 
αιτήσει τρίτου. 

 

Άρθρο 15 

Ακυρότητα του πιστοποιητικού 

 

1.  Το πιστοποιητικό είναι άκυρο:  

 

α.  εάν έχει χορηγηθεί κατά παράβαση 
των διατάξεων του άρθρου 3. 

β.  εάν το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
έχει καταστεί ανίσχυρο πριν από τη 
λήξη της νόμιμης διάρκειάς του.  

γ.  εάν το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
ακυρωθεί ή περιορισθεί κατά τρόπο 
ώστε το προϊόν για το οποίο έχει χο-
ρηγηθεί το πιστοποιητικό να μην κα-
λύπτεται πλέον από τις απαιτήσεις 
του κυρίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
ή, εάν μετά την εκπνοή του κυρίου δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας υπάρχουν 
λόγοι ακυρότητας οι οποίοι θα δικαιο-
λογούσαν την ακύρωση ή τον περιο-
ρισμό. 

 

2. Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλλει 
αίτηση ή να καταθέσει αγωγή ακύρωσης 
του πιστοποιητικού ενώπιον της υπηρε-
σίας η οποία, δυνάμει της εθνικής νομο-
θεσίας, είναι αρμόδια για την ακύρωση 
του αντίστοιχου κυρίου διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας. 
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Άρθρο 16 

Δημοσίευση της λήξης ισχύος  

ή της ακύρωσης 

 

Στην περίπτωση που ένα πιστοποιητικό 
καθίσταται ανίσχυρο δυνάμει του άρ-
θρου 14 στοιχεία β., γ., ή δ., ή στην πε-
ρίπτωση που ένα πιστοποιητικό κηρύσ-
σεται άκυρο σύμφωνα με το άρθρο 15, η 
αρχή του άρθρου 9 παράγραφος 1 προ-
βαίνει στη σχετική δημοσίευση. 

 

Άρθρο 17 

Ένδικα μέσα 

 

1. Οι αποφάσεις της αρχής που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή της 
υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 2 οι οποίες λαμβάνο-
νται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανο-
νισμού προσβάλλονται με τα ίδια ένδικα 
μέσα που προβλέπει η εθνική νομοθεσί-
α κατά των αναλόγων αποφάσεων για 
τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

 

2. Η απόφαση χορήγησης πιστοποιητι-
κού επιδέχεται ένδικα μέσα προς διόρ-
θωση της διάρκειας του πιστοποιητικού, 
όταν η ημερομηνία της πρώτης άδειας 
διάθεσης στην κοινοτική αγορά, η οποία 
εμφαίνεται στην αίτηση χορήγησης πι-
στοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
είναι εσφαλμένη. 

 

Άρθρο 18 

Διαδικασία 

 

1.  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός 
δεν προβλέπει διαδικαστικές διατάξεις, 
για το πιστοποιητικό ισχύουν οι διαδικα-
στικές διατάξεις που εφαρμόζονται δυ-
νάμει της εθνικής νομοθεσίας για το α-
ντίστοιχο κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
καθώς και, ενδεχομένως, οι διαδικαστι-
κές διατάξεις που εφαρμόζονται στο πι-
στοποιητικό του κανονισμού (ΕΟΚ) α-
ριθ. 1768/92, εκτός εάν η εθνική νομοθε-
σία ορίζει ειδικές διαδικαστικές διατάξεις 
για τα πιστοποιητικά. 

2. Παρά την παράγραφο 1, η άσκηση α-
νακοπής κατά της χορήγησης πιστοποι-
ητικού αποκλείεται. 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 19 

1. Πιστοποιητικό μπορεί να χορηγείται 
για κάθε προϊόν το οποίο, κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της ισχύος του παρό-
ντος κανονισμού, προστατεύεται με ι-
σχύον κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 
για το οποίο, ως φυτοπροστατευτικό 
προϊόν, έχει χορηγηθεί η πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά της Κοινότητας 
μετά την 1η Ιανουαρίου 1985 δυνάμει 
του άρθρου 4, της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 
ή για το οποίο μπορεί να χορηγηθεί πι-
στοποιητικό δυνάμει ισοδύναμης διάτα-
ξης εθνικής νομοθεσίας. 

 

2. Κάθε αίτηση χορήγησης πιστοποιητι-
κού κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 1 
πρέπει να υποβάλλεται εντός εξαμήνου 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. 

 

Άρθρο 20 

Στα κράτη μέλη των οποίων η ισχύουσα 
την 1η Ιανουαρίου 1990 νομοθεσία δεν 
προέβλεπε τη δυνατότητα χορήγησης 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας για φυτοπρο-
στατευτικά προϊόντα, ο παρών κανονι-
σμός αρχίζει να ισχύει από τις 2 Ιανουα-
ρίου 1998. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζε-
ται στα κράτη αυτά. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Άρθρο 21 

Έναρξη ισχύος 

 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμε-
σα σε κάθε κράτος-μέλος. 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/ΕΦΑ/544/ΦΕΚ Β΄/07.08.1997 

 

"Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού  

πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1.  Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 2 παρ. 1 (ζ) και (η) του 

Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτι-
κού δικαίου" (ΦΕΚ 34, Α΄) όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του 
Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλά-
δος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά 
και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφά-
λαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  Άν-
θρακος και Χάλυβος και του Οργανι-
σμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 
70 Α΄). 

β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Νόμου 
1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, 
εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία 
και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ε-
νέργειας" (ΦΕΚ 171 Α΄). 

 
2. Του Ν. 2077/1992 "Κύρωση της συν-
θήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση..." 
(ΦΕΚ 136 Α΄). 

 
3. Τον Κανονισμό 1610/96/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 (ΕΕ αρ. L 
198/30 της 08.08.1996). 

 
4. Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/85 
(ΦΕΚ 137 Α΄) όπως προστέθη με το άρ-
θρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) 
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 
παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄). 

 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι 
ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγη-
σης του συμπληρωματικού πιστοποιητι-
κού προστασίας για τα φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα, για τα οποία έχει χορηγη-
θεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τα οποία 
πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά υ-
ποβάλλονται σε διοικητική διαδικασία 
χορήγησης αδείας κυκλοφορίας. 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός 

 

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, 
νοούνται ως: 

α. "Κανονισμός 1610/96", ο Κανονισμός 
1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης της 23ης Ιουλίου 1996 
"σχετικά με την καθιέρωση συμπλη-
ρωματικού πιστοποιητικού προστασί-
ας για τα φυτοπροστατευτικά προϊό-
ντα" (ΕΕ αριθ. L 198/30 της 
08.08.1996). 

β. "Οδηγία 91/414/ΕΟΚ", η Οδηγία 
91/414/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης  
Ιουλίου 1991 "σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων" (ΕΕ αριθ. L 230/1 της 
19.08.1991) όπως τροποποιήθηκε α-
πό τις Οδηγίες 95/35/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 
172/6 της 22.07.1995) και 95/ 36/ΕΚ 
(ΕΕ αριθ. L 172/8 της 22.07.1995) και 
ισχύει και ενσωματώθηκε στο ελληνι-
κό δίκαιο με το ΠΔ 115/1997 (ΦΕΚ 
104, Α΄ 30.5.1997) "για την έγκριση, 
διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτο-
προστατευτικών προϊόντων σε συμ-
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μόρφωση προς την Οδηγία 91/414 Ε-
ΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συ-
μπληρωθεί". 

γ. "ΟΒΙ", ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ι-
διοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα 
(άρθρο 1 Ν. 1733/1987). 

δ. "Νόμος 1733/1987", ο Νόμος 
1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, 
εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία 
και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ε-
νέργειας" (ΦΕΚ 171 Α΄). 

ε. "Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα", οι 
δραστικές ουσίες και τα σκευάσματα 
κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 
του Κανονισμού 1610/96. 

στ."Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας", το δίπλω-
μα που χορηγεί ο OBI σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Νόμου 1733/87 (ΦΕΚ 
171 Α΄), ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 
1733/87. 

ζ. "Πιστοποιητικό", το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας το οποίο 
χορηγείται για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα υπό τους όρους του άρθρου 
3 του Κανονισμού 1610/96. 

η. "Άδεια κυκλοφορίας", η χορήγηση έ-
γκρισης κυκλοφορίας του φυτοπρο-
στατευτικού προϊόντος στην αγορά 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 
115/97 (ΦΕΚ Α΄ 104) ή σύμφωνα με 
αντίστοιχη διάταξη εθνικού δικαίου, ε-
άν πρόκειται για φυτοπροστατευτικό 
προϊόν του οποίου η αίτηση έγκρισης 
έχει κατατεθεί πριν από  την  έναρξη  
εφαρμογής της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 
στα κράτη  - μέλη. 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

Άρθρο 3 

Δικαίωμα απόκτησης πιστοποιητικού 

 

Δικαίωμα προστασίας έχει ο δικαιούχος 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και οι κα-

θολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου 3 του Κανονι-
σμού 1610/96. 

 

Άρθρο 4 

Αρμόδια αρχή 

 

Αρμόδια αρχή για την κατάθεση της αί-
τησης και τη χορήγηση του πιστοποιητι-
κού είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ι-
διοκτησίας (OBI). 

 

Άρθρο 5 

Κατάθεση αίτησης 

 

1. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού α-
παιτείται η κατάθεση αίτησης στον OBI 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονι-
σμού 1610/ 96. 

 

2. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο αντί-
γραφα και περιέχει τα στοιχεία του άρ-
θρου 8 του Κανονισμού 1610/96. 

 

3. Στην αίτηση επισυνάπτονται επιπλέον 
των στοιχείων της παραπάνω παραγρά-
φου 2 του άρθρου αυτού, τα έγγραφα 
νομιμοποίησης του καταθέτη σε περί-
πτωση νομικού προσώπου και η από-
δειξη είσπραξης από τον OBI του τέλους 
κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση πι-
στοποιητικού. 

 

4. Εάν πληρούνται οι όροι της παραπά-
νω παραγράφου 2 του άρθρου, η αίτηση 
γίνεται δεκτή για κατάθεση. Στην περί-
πτωση αυτή η αίτηση θεωρείται κανονι-
κή, της απονέμεται ημερομηνία κατάθε-
σης και εγγράφεται στο Βιβλίο Εκθέσε-
ων του OBI. 

 

5. Για την κατάθεση και σύνταξη εγγρά-
φων ενώπιον του OBI εφαρμόζονται κατ' 
αναλογία τα άρθρα 2, 3, 4, και 9 της ΥΑ 
15928/ΕΦΑ/1253 (ΦΕΚ 778, Β΄) και 19 
του ΠΔ 77/88 (ΦΕΚ 33, Α΄). 
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Άρθρο 6 

Συμπληρωματικά στοιχεία 

 

1. Μέσα σε τέσσερεις μήνες από την κα-
νονική κατάθεση και μετά από έγγραφη 
ειδοποίηση από τον OBI, ο καταθέτης ο-
φείλει να υποβάλλει στον OBI τα τυχόν 
ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 
και 3 της παρούσας απόφασης. Στην 
περίπτωση αυτή η αίτηση θεωρείται 
πλήρης. 

 

2. Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας 
της παραπάνω παραγράφου 1 του άρ-
θρου αυτού, ο OBI διαπιστώσει ότι τα 
στοιχεία της αίτησης δεν έχουν συμπλη-
ρωθεί, η αίτηση απορρίπτεται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 7 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

 

1. Αν η αίτηση είναι πλήρης και κανονι-
κή, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της α-
πόφασης αυτής και εφόσον το προϊόν 
που αφορά πληροί τους όρους του Κα-
νονισμού 1610/96, ο OBI χορηγεί πιστο-
ποιητικό, χωρίς προηγούμενο έλεγχο 
των όρων του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχεία 
γ. και δ. του Κανονισμού 1610/96, με ευ-
θύνη του καταθέτη. 

 

2. Από τη χορήγηση του πιστοποιητικού 
τρίτοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες 
και αντίγραφα της αίτησης και των συ-
μπληρωματικών στοιχείων που αφο-
ρούν το προστατευόμενο προϊόν. 

 

Άρθρο 8 

Δημοσίευση 

 

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του 
Κανονισμού 1610/96 δημοσίευση πραγ-
ματοποιείται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας. 

 

2. Η δημοσίευση του πιστοποιητικού α-
ναφέρει υποχρεωτικά εκτός των στοιχεί-
ων του άρθρου 11 παρ. 1 του Κανονι-
σμού 1610/ 96 και τη χρονική διάρκεια 
ισχύος του πιστοποιητικού. 

 

3. Σε περίπτωση που η αίτηση απορρι-
φθεί από τον OBI, σύμφωνα με το άρ-
θρο 6 παρ. 2 της παρούσας Υπουργικής 
Απόφασης, δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ η 
πράξη απόρριψης και τα στοιχεία του 
άρθρου 9 παρ. 2 του Κανονισμού 
1610/96. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΤΕΛΗ 

 

Άρθρο 9 

Περιεχόμενο δικαιώματος 

 

Το πιστοποιητικό παρέχει στον κάτοχό 
του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα απο-
κλειστικά δικαιώματα του άρθρου 10 του 
Νόμου 1733/87, ο οποίος εφαρμόζεται 
κατ' αναλογία. 

 

Άρθρο 10 

Τέλη 

 

1. Για την κατάθεση αίτησης χορήγησης 
πιστοποιητικού καταβάλλεται στον OBI 
τέλος κατάθεσης. 

 

2. Για την παροχή προστασίας ο κάτο-
χος του πιστοποιητικού υποχρεούται σε 
προκαταβολή ετησίων τελών στον OBI, 
κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 24 
του νόμου 1733/87. 

 

3. Το ύψος του τέλους κατάθεσης και 
των ετησίων τελών προστασίας καθορί-
ζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του OBI. 
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4. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των ετη-
σίων τελών προστασίας συνεπάγεται 
την έκπτωση από τα δικαιώματα που α-
πορρέουν από το πιστοποιητικό, κατ' 
ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 16 του 
νόμου 1733/87. 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 11 

Έναρξη Ισχύος 

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει α-
πό τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1997 

 

"Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή  
κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το 

Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας" 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το τέταρτο άρθρο του νόμου 
2417/1996 "Κύρωση του Διακανονισμού 
της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των 
βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμά-
των της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως ανα-
θεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 
1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης 
της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, 
όπως τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμ-
βρίου 1979" (ΦΕΚ 139, Α΄). 

 

2. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα 
(ΦΕΚ 137, Α΄) που προστέθηκε με το 

άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 
154, Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 παρ. 2α του νόμου 2469/1997. 

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν 
προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

4. Την εισήγηση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας της 12ης Δεκεμβρίου 1996 
(θέμα 4ο, της 18ης Συνεδρίασης). 

 

5. Την με αριθμό 301/1997 της 26 Ιουνί-
ου 1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση 
της Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζου-
με: 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμό-
ζεται στις διεθνείς καταθέσεις βιομηχανι-
κού σχεδίου ή υποδείγματος που παρά-
γουν αποτελέσματα και στο έδαφος της 
ελληνικής επικράτειας και στις εθνικές 
καταθέσεις για την προστασία σχεδίου ή 
υποδείγματος. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 

1. Για την εφαρμογή της εθνικής νομοθε-
σίας νοούνται ως:  

α.  "Σχέδιο ή υπόδειγμα", η εξωτερικά ο-
ρατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ε-
νός προϊόντος, η οποία προκύπτει α-

πό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έ-
χει, ιδίως, η γραμμή, το περίγραμμα, 
το χρώμα, το σχήμα, η μορφή και/ή 
τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και/ή 
της διακόσμησης που φέρει (άρθρο 
τρίτο παρ. 1α Ν. 2417/96). 

β.  "Προϊόν", κάθε βιομηχανικό ή βιοτε-
χνικό προϊόν, στο οποίο συμπερι-
λαμβάνονται τα συστατικά που προο-
ρίζονται για συναρμολόγηση σε ένα 
σύνθετο προϊόν, η συσκευασία, η πα-
ρουσίαση, τα γραφικά σύμβολα και τα 
τυπογραφικά στοιχεία, αλλά αποκλεί-
ονται τα προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (άρθρο τρίτο παρ. 1β Ν. 
2417/96). 

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος νοούνται:  
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α.  Ως "OBI", ο Οργανισμός Βιομηχανι-
κής Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Α-
θήνα (άρθρο 1, Ν. 1733/1987). 

β.  Ως "ΠΟΔΙ", ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της σύμβασης 
για τη Συνθήκη συνεργασίας για τα δι-
πλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθη-
κε από την Ελλάδα με το πρώτο άρ-
θρο του νόμου 1883/1990 (ΦΕΚ 45, 
Α΄). 

γ.  Ως "Διακανονισμός", ο Διακανονισμός 
της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση 
των βιομηχανικών σχεδίων και υπο-
δειγμάτων που κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το νόμο 2417/1996 (ΦΕΚ 
139, Α΄) (άρθρο 2 του Διακανονισμού 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο 
του νόμου 2417/1996).  

δ. Ως "Διεθνές Γραφείο" το Γραφείο της 
Διεθνούς Ενώσεως για την προστασί-
α της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στη 
Γενεύη (άρθρο 2 του Διακανονισμού 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο 
του νόμου 2417/1996). 

ε.  Ως "διεθνής κατάθεση" βιομηχανικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων, η κατάθε-
ση που πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Διακανονισμού 
της Χάγης (άρθρο 2 του Διακανονι-
σμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρ-
θρο του νόμου 2417/1996). 

στ.Ως "εθνική κατάθεση" σχεδίων και υ-
ποδειγμάτων, η κατάθεση που πραγ-
ματοποιείται ενώπιον του OBI για α-
πόκτηση εθνικού τίτλου προστασίας 
(άρθρο 2 του Διακανονισμού που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του νό-
μου 2417/1996). 

ζ.  Ως "βεβαιωμένη μετάφραση", η μετά-
φραση που έγινε από πρόσωπο, ή 
αρχή που έχει το δικαίωμα να επικυ-
ρώνει μεταφράσεις. 

η.  Ως "πολλαπλή κατάθεση", η κατάθε-
ση που περιλαμβάνει περισσότερα α-
πό ένα σχέδια ή υποδείγματα. 

θ. Ως  "Υπουργική  απόφαση  αριθ. 
15928/ ΕΦΑ/1253" η Υπουργική από-
φαση της 24/12/1987 που αφορά την 
κατάθεση αίτησης για χορήγηση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιη-
τικού υποδείγματος χρησιμότητας 
στον OBI και τήρηση βιβλίων (ΦΕΚ 
778, Β΄). 

ι.   Ως "διεκδίκηση προτεραιότητας" το 
δικαίωμα διεκδίκησης προτεραιότητας 
από προηγούμενη κατάθεση αίτησης 
που προβλέπεται από το άρθρο 4 της 
Σύμβασης των Παρισίων του 1883 
περί προστασίας της Βιομηχανικής Ι-
διοκτησίας που κυρώθηκε με το πρώ-
το άρθρο του νόμου 213/1975 (ΦΕΚ 
258, Α΄). 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Εφαρμογή του Διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν. 2417/96  

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 3 

Κατάθεση αίτησης 

 

1. Η διεθνής αίτηση μπορεί να κατατεθεί, 
είτε απευθείας στο Διεθνές Γραφείο στη 
Γενεύη, είτε διαμέσου του OBI στα γρα-
φεία του στην Αθήνα, ή στα τυχόν Πα-
ραρτήματα του (άρθρο 4 του Διακανονι-
σμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο 
του Ν. 2417/1996). 

2. Η διεθνής αίτηση μπορεί να κατατίθε-
ται διαμέσου του OBI όταν η κατάθεση 
προέρχεται από την Ελλάδα. 

 

3. Η κατάθεση προέρχεται από την Ελ-
λάδα όταν ο καταθέτης, είτε έχει πραγ-
ματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορι-
κή εγκατάσταση στη χώρα, είτε διαμένει 
σ' αυτήν, είτε είναι Έλληνας υπήκοος. 
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Άρθρο 4 

Γλώσσα της αίτησης 
 

Η διεθνής αίτηση πρέπει να είναι συ-
νταγμένη στα γαλλικά ή στα αγγλικά. 
 

Άρθρο 5 
Έγγραφα της αίτησης 

 
1. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται σε δύο 
αντίγραφα και περιέχει τα υποχρεωτικά 
στοιχεία του άρθρου 5 του Διακανονι-
σμού και υπογράφεται από τον καταθέτη 
ή τον πληρεξούσιό του (άρθρο 5 του 
Διακανονισμού που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996). 
 

2. Η διεθνής αίτηση μπορεί να περιέχει 
και τα προαιρετικά στοιχεία που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του 
Διακανονισμού. 
 

3. Τα στοιχεία της διεθνούς αίτησης πρέ-
πει να συμπληρώνονται στο έντυπο του 
Διεθνούς Γραφείου, σύμφωνα με τις έγ-
γραφες οδηγίες που το συνοδεύουν. 
 

Άρθρο 6 
Παραλαβή διεθνούς αίτησης 

 
1. Ο OBI παραλαμβάνει την θεωρούμε-
νη ως διεθνή αίτηση και εκδίδει αμέσως 
απόδειξη παραλαβής, στην οποία ανα-
γράφεται ο αριθμός και το είδος των συ-
νοδευτικών εγγράφων ή στοιχείων και η 
ημερομηνία παραλαβής τους. 

 
2. Ο OBI αποστέλλει αυθημερόν στο 
Διεθνές Γραφείο με τηλεαντίγραφο τα έγ-
γραφα της διεθνούς αίτησης. Τα λοιπά 
συνοδευτικά στοιχεία καθώς και τα πρω-
τότυπα έγγραφα της διεθνούς αίτησης α-
ποστέλλονται ταχυδρομικά από τον OBI 
στο Διεθνές Γραφείο αμελλητί. 

 
Άρθρο 7 

Ημερομηνία καταχώρισης  
της διεθνούς κατάθεσης 

 
Η  καταχώριση της  διεθνούς  κατάθεσης 

πραγματοποιείται από το Διεθνές Γρα-
φείο. Ως ημερομηνία καταχώρισης θεω-
ρείται η ημερομηνία κατά την οποία το 
Διεθνές Γραφείο παρέλαβε σε κανονική 
και πλήρη μορφή την διεθνή αίτηση και 
πληρώθηκαν τα οφειλόμενα τέλη (άρθρο 
6 παρ. 2 του Διακανονισμού που κυρώ-
θηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 
2417/1996). 

 

Άρθρο 8 

Πληρωμή Τελών 

 

Τα οφειλόμενα τέλη για την διεθνή κατά-
θεση ή την ανανέωσή της καταβάλλο-
νται απευθείας στο Διεθνές Γραφείο σε 
ελβετικά φράγκα (άρθρα 15 και 16 του 
Διακανονισμού που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του Ν. 2417/96). 

 

Άρθρο 9 

Αποτελέσματα διεθνούς  

καταχωρημένης κατάθεσης 

 

1. Η διεθνής κατάθεση που είναι κατα-
χωρημένη στο Διεθνές Μητρώο σχεδίων 
και υποδειγμάτων στην οποία προσδιο-
ρίζεται ως κράτος προστασίας η Ελλά-
δα, έχει τα ίδια αποτελέσματα με την ε-
θνική κατάθεση για την οποία έχουν συ-
μπληρωθεί όλες οι διοικητικές διατυ-
πώσεις. Αυτή η διεθνής κατάθεση προ-
στατεύεται με βάση τις ισχύουσες διατά-
ξεις για τις καταχωρημένες εθνικές κατα-
θέσεις σχεδίων ή υποδειγμάτων (άρθρο 
7 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996). 

 

2. Κάθε διεθνής καταχωρημένη κατάθε-
ση η οποία έχει ως κράτος προέλευσης 
την Ελλάδα παράγει πλήρη αποτελέ-
σματα στην ελληνική επικράτεια (άρθρο 
7 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996). 
 

3. Η δημοσίευση από το Διεθνές Γραφεί-
ο των καταχωρημένων διεθνών καταθέ-
σεων στο Δελτίο Διεθνών σχεδίων και υ-
ποδειγμάτων μαζί με τις πράξεις που τα 
αφορούν ισοδυναμεί και έχει τα ίδια α-
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ποτελέσματα με την δημοσίευσή τους 
στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτη-
σίας που τηρεί ο OBI. 

 

4. Από την ημερομηνία κυκλοφορίας του 
μηνιαίου Δελτίου Διεθνών Σχεδίων και 
Υποδειγμάτων οι τρίτοι μπορούν να λά-
βουν γνώση του περιεχομένου του στα 
γραφεία του OBI. 

 

Άρθρο 10 

Διάρκεια προστασίας 

 

1. Η διάρκεια προστασίας της καταχω-
ρημένης διεθνούς κατάθεσης σχεδίου ή 
υποδείγματος με προσδιορισμό την Ελ-
λάδα είναι πέντε χρόνια, με δυνατότητα 
ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 29 
του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος 
(άρθρο 11 του Διακανονισμού που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 
2417/1996). 

 

2. Η παραπάνω προστασία αρχίζει από 
την ημερομηνία της διεθνούς κατάθεσης, 
έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Δια-
κανονισμού (άρθρο 6 του Διακανονι-
σμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο 
του Ν. 2417/1996). 

 

Άρθρο 11 

Παύση προστασίας στην Ελλάδα 

 

Η προστασία στην Ελλάδα διεθνούς κα-
ταχωρημένου βιομηχανικού σχεδίου ή υ-
ποδείγματος παύει να ισχύει μετά από 
αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος. Η απόφαση αυτή γνωστο-
ποιείται από τον OBI στο Διεθνές Γρα-
φείο το οποίο την δημοσιεύει στο Δελτίο 
διεθνών σχεδίων και υποδειγμάτων και 
την εγγράφει στο Διεθνές Μητρώο. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 

 

Άρθρο 12 

Όροι προστασίας 

 

1. Το κατ' άρθρο 2 παρ. 1α του παρό-
ντος προεδρικού διατάγματος σχέδιο ή 
υπόδειγμα προστατεύεται υπό την προ-
ϋπόθεση ότι είναι νέο και έχει ατομικό 
χαρακτήρα. 

 

2. Η προστασία του σχεδίου ή υποδείγ-
ματος αρχίζει από την ημερομηνία κατα-
χώρισής του. 

 

3. Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέ-
ο εάν, μέχρι το χρόνο της κατάθεσης της 
αίτησης για καταχώριση ή, εφόσον διεκ-
δικείται προτεραιότητα, μέχρι την ημερο-
μηνία προτεραιότητας, δεν έχει διατεθεί  

 

στο κοινό κανένα πανομοιότυπο σχέδιο 
ή υπόδειγμα. Πανομοιότυπα θεωρούνται 
τα σχέδια ή υποδείγματα των οποίων τα 
χαρακτηριστικά διαφέρουν μόνον ως 
προς επουσιώδεις λεπτομέρειες. 

 

4. Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό 
χαρακτήρα αν η όλη εντύπωση που 
προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη 
διαφέρει από εκείνη που προκαλείται 
στον ίδιο χρήστη από οποιοδήποτε άλλο 
σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο έχει κατα-
στεί προσιτό στο κοινό πριν από την η-
μερομηνία κατάθεσης της αίτησης για 
καταχώριση ή, εφόσον διεκδικείται προ-
τεραιότητα, πριν από την ημερομηνία 
της προτεραιότητας. 

 

5. Κατά την εκτίμηση της ατομικότητας 
λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός της ε-
λευθερίας του δημιουργού του σχεδίου ή 
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υποδείγματος σχετικά με τις τεχνικές α-
νάγκες. 

 

6.  Το σχέδιο ή υπόδειγμα, ενός προϊό-
ντος το οποίο αποτελεί συστατικό ενός 
σύνθετου προϊόντος θεωρείται ότι είναι 
νέο και ότι έχει ατομικό χαρακτήρα μόνο 
εάν:  

 

α. το συστατικό, όταν ενσωματωθεί στο 
σύνθετο προϊόν, παραμένει ορατό κα-
τά τη συνήθη χρήση του προϊόντος, 
και  

β. τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατι-
κού πληρούν αυτά καθαυτά τις προϋ-
ποθέσεις ως προς το νέο και ατομικό 
χαρακτήρα. 

 

7. Ως συνήθης χρήση κατά την έννοια 
της παραπάνω παραγράφου 6, νοείται 
κάθε χρήση εκτός από τη συντήρηση, ή 
την επισκευή ή άλλες παρόμοιες υπηρε-
σίες. 

 

Άρθρο 13 

Αποκάλυψη 

 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 12 πα-
ράγραφοι 3 και 4 του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος, το σχέδιο ή υπό-
δειγμα θεωρείται ότι έχει καταστεί προ-
σιτό στο κοινό αν έχει δημοσιευθεί μετά 
από καταχώριση ή με άλλο τρόπο έχει ε-
κτεθεί, κυκλοφορήσει στο εμπόριο ή 
γνωστοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, εκτός αν τα γεγονότα αυτά ήταν 
λογικά αδύνατο να γίνουν γνωστά κατά 
τη συνήθη πορεία των πραγμάτων 
στους κύκλους που ειδικεύονται στον οι-
κείο κλάδο και ασκούν δραστηριότητες 
εντός της Κοινότητας, πριν από την ημε-
ρομηνία κατάθεσης της αίτησης για κα-
ταχώριση στον OBI ή, εφόσον διεκδικεί-
ται προτεραιότητα, πριν από την ημερο-
μηνία προτεραιότητας. 

 

2. Δεν θεωρείται ότι το σχέδιο ή υπό-
δειγμα έχει καταστεί προσιτό στο κοινό, 
για το λόγο και μόνον ότι έχει παρουσια-

στεί σε τρίτο πρόσωπο με τον ρητό ή 
σιωπηρό όρο της τήρησης εχεμύθειας. 

 

Άρθρο 14 

Αποκαλύψεις μη βλαπτικές 

 

1.  Δεν προσβάλλεται ο νέος χαρακτή-
ρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος σύμ-
φωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 
στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπό-
δειγμα έχει καταστεί προσιτό στο κοινό 
κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε 
της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης 
για καταχώριση ή εφόσον διεκδικείται 
προτεραιότητα, της ημερομηνίας προτε-
ραιότητας, εάν συντρέχει ένας από τους 
παρακάτω λόγους:  

 

α.  Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό 
στο κοινό από το δημιουργό ή το διά-
δοχό του ή από τρίτους κατόπιν πλη-
ροφοριών που παρέσχε ή ενεργειών 
στις οποίες προέβη ο δημιουργός ή ο 
διάδοχός του.  

β.  Η γνωστοποίηση οφείλεται σε παρά-
νομη συμπεριφορά έναντι του δη-
μιουργού ή του διαδόχου του, εκτός 
εάν η εν λόγω συμπεριφορά είχε σαν 
συνέπεια την καταχώριση του σχεδί-
ου ή υποδείγματος. 

 

2. Δεν προσβάλλεται ο νέος χαρακτήρας 
ενός σχεδίου ή υποδείγματος και στην 
περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα 
παρουσιάσθηκε σε επίσημα αναγνωρι-
σμένη έκθεση κατά την έννοια της σύμ-
βασης για τις διεθνείς εκθέσεις που υπο-
γράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 
1928 και κυρώθηκε με το Ν. 5562/1932 
(ΦΕΚ 221, Α΄). Στην περίπτωση αυτή η 
γνωστοποίηση στο κοινό πρέπει να έχει 
γίνει έως 6 μήνες πριν από την ημερο-
μηνία κατάθεσης στον OBI και ο καταθέ-
της πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά 
στοιχεία της έκθεσης των προϊόντων 
στα οποία έχει ενσωματωθεί ή επί των 
οποίων έχει εφαρμοσθεί το σχέδιο ή υ-
πόδειγμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος. 
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Άρθρο 15 

Εξαιρέσεις από την προστασία 

 

1. Δεν υφίσταται δικαίωμα σε σχέδιο ή 
υπόδειγμα όταν: 

 

α.  είναι αντίθετο προς τη δημόσια τάξη ή 
τα χρηστά ήθη. 

β.  τα χαρακτηριστικά της μορφής του 
προϊόντος υπαγορεύονται αποκλειστι-
κά από την τεχνική του λειτουργία.  

γ.  τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του 
προϊόντος πρέπει κατ' ανάγκη να α-
ναπαραχθούν με την ακριβή μορφή 
και τις διαστάσεις τους, ώστε το προϊ-
όν στο οποίο ενσωματώνεται ή εφαρ-
μόζεται το σχέδιο ή υπόδειγμα να 
μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με άλλο 
προϊόν ή να τοποθετηθεί μέσα, γύρω 
ή επάνω σε ένα άλλο προϊόν, ώστε 
κάθε ένα από αυτά να επιτελεί τη λει-
τουργία του. 

 
2. Κατά παρέκκλιση από την παραπάνω 
παράγραφο 1β. και γ., ένα σχέδιο ή υ-
πόδειγμα προστατεύεται όταν, τηρουμέ-
νων των προϋποθέσεων του άρθρου 
12, το σχέδιο αυτό ή υπόδειγμα καθιστά 
δυνατή την πολλαπλή συναρμολόγηση 
ή σύνδεση εναλλασόμενων μεταξύ τους 
προϊόντων σε ένα σύστημα αρθρωτών 
στοιχείων. 

 
Άρθρο 16 

Ακυρότητα 

 

1. Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγ-
μα κηρύσσεται άκυρο με δικαστική από-
φαση εφόσον: 
 

α. ο κάτοχος του καταχωρημένου σχεδί-
ου ή υποδείγματος δεν είναι ο δη-
μιουργός ή ο διάδοχός του ή ο δι-
καιούχος του σύμφωνα με το άρθρο 
17 του παρόντος προεδρικού διατάγ-
ματος 

β. το προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγ-
μα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 12 και 13 του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος 

γ. τα χαρακτηριστικά της μορφής του 
προϊόντος ή τα χαρακτηριστικά δια-
σύνδεσής του δεν αποτελούν αντικεί-
μενο προστασίας σύμφωνα με το άρ-
θρο 15 παρ. 1, β και γ του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος 

δ. η εκμετάλλευση ή η δημοσίευσή του 
αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρη-
στά ήθη. 
 

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 
του άρθρου 15 του Ν. 1733/1987. 

 

3. Η ακυρότητα του δικαιώματος μπορεί 
να κηρυχθεί ακόμη και μετά την λήξη ι-
σχύος του καταχωρημένου σχεδίου ή υ-
ποδείγματος ή την παραίτηση από αυτό, 
ή την έκπτωση του δικαιούχου από τα 
δικαιώματά του. 

 

4. Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγ-
μα το οποίο κηρύσσεται άκυρο λογίζεται 
ότι δεν επέφερε εξ υπαρχής κανένα από 
τα αποτελέσματα τα οποία προβλέπο-
νται από το παρόν προεδρικό διάταγμα. 
Το αναδρομικό αποτέλεσμα της ακυρό-
τητας δεν θίγει τις αποφάσεις περί προ-
σβολής που έχουν αποκτήσει ισχύ δεδι-
κασμένου και έχουν εκτελεσθεί πριν από 
την έκδοση της απόφασης περί ακυρό-
τητας και τις συμβάσεις που έχουν συ-
ναφθεί πριν από την απόφαση περί ακυ-
ρότητας, εφόσον έχουν εκτελεσθεί πριν 
από την έκδοσή της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

 

Άρθρο 17 

Δικαιούχοι προστασίας 

 

1. Δικαίωμα καταχώρισης σχεδίου ή υ-
ποδείγματος έχει ο δημιουργός ή ο κα-
θολικός ή ειδικός διάδοχός του. Όποιος 
καταθέτει την αίτηση για καταχώριση 
σχεδίου ή υποδείγματος θεωρείται δι-
καιούχος, επιφυλασσομένων των διατά-
ξεων του άρθρου 18 του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος. 
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2. Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν 
ένα σχέδιο ή υπόδειγμα με κοινή δη-
μιουργική προσπάθεια και εφόσον δεν 
υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δι-
καίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα ανήκει 
σε όλους εξ αδιαιρέτου κατά ίσα μέρη. 
Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να μεταβι-
βάζει ελεύθερα το μερίδιό του και να επι-
μελείται την προστασία του κοινού κατα-
χωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος. 

 

3.   Στην περίπτωση που το σχέδιο ή υ-
πόδειγμα δημιουργήθηκε από εργαζόμε-
νο εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγρα-
φοι 4, 5, 6 και 7, του άρθρου 6 του Ν. 
1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α΄). 

 
4. Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν 
ουσιωδώς όμοια σχέδια ή υποδείγματα 
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δι-
καίωμα ανήκει σ' εκείνον που κατέθεσε 
πρώτος την αίτηση για καταχώριση σχε-
δίου ή υποδείγματος ή σ' εκείνον που έ-
χει δικαίωμα προτεραιότητας έναντι των 
λοιπών σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος. 

 
Άρθρο 18 

Διεκδίκηση 
 

1. Ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος 
μπορεί, εφόσον τρίτος κατέθεσε χωρίς 
τη συγκατάθεσή του αίτηση για καταχώ-
ριση σχεδίου ή υποδείγματος που αφο-
ρά αυτό το σχέδιο ή υπόδειγμα, ή τα ου-
σιώδη στοιχεία του, να ζητήσει με αγωγή 
κατά του τρίτου την αναγνώριση σ' αυ-
τόν των δικαιωμάτων που απορρέουν α-
πό την αίτηση ή αν έχει χορηγηθεί πι-
στοποιητικό καταχώρισης, την μεταβίβα-
σή του. Ο συνδικαιούχος καταχωρημέ-
νου σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να 
ζητήσει την αναγνώριση του δικαιώμα-
τός του. 

 
2. Η αγωγή του δικαιούχου ή συνδι-
καιούχου ασκείται μέσα σε δύο χρόνια 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγμα-

τος στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας (ΕΔΒΙ). Κατά τα λοιπά εφαρμό-
ζονται ανάλογα οι παράγραφοι 10 και 11 
του άρθρου 6 του Ν. 1733/ 1987 (ΦΕΚ 
171, Α΄). 

 
Άρθρο 19 

Μεταβίβαση και Άδεια εκμετάλλευσης 
 
1. Το δικαίωμα για καταχώριση σχεδίου 
ή υποδείγματος και το καταχωρημένο 
σχέδιο ή υποδείγματα μπορούν να μετα-
βιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να 
κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελεί-
ται από την καταχώριση της συμφωνίας 
ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο 
Σχεδίων και Υποδειγμάτων και δημο-
σιεύεται στο ΕΔΒΙ. 

 
2. Ο δικαιούχος καταχωρημένου σχεδί-
ου ή υποδείγματος μπορεί να παραχω-
ρεί με έγγραφη συμφωνία άδεια εκμε-
τάλλευσης του σχεδίου ή υποδείγματός 
του σε τρίτους. Η εν λόγω άδεια εγγρά-
φεται στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγ-
μάτων και δημοσιεύεται στο ΕΔΒΙ. 

 
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι 
διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 1, 
2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 1733/1987 και οι 
όροι και η διαδικασία των άρθρων 2 
παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 
1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α΄). 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ –  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ- ΒΙΒΛΙΑ 

 

Άρθρο 20 

Κατάθεση αίτησης - Παραδεκτό 
 

1. Για την καταχώριση σχεδίου ή υπο-
δείγματος απαιτείται η κατάθεση αίτησης 
στον OBI. 
 

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει υποχρε-
ωτικά: 
α. Αίτημα καταχώρισης του σχεδίου ή υ-

ποδείγματος στο Μητρώο Σχεδίων 
και Υποδειγμάτων. 
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β.  Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, 
την εθνικότητα, την κατοικία ή την έ-
δρα και τη διεύθυνση του καταθέτη.  

γ.  Τον αντίκλητο σε περίπτωση που ο 
καταθέτης δεν έχει κατοικία ή έδρα 
στην Ελλάδα και δήλωση δικαιοδοσί-
ας των ελληνικών δικαστηρίων. 

δ. Προσδιορισμό του αντικειμένου ή των 
αντικειμένων στα οποία το σχέδιο ή 
το υπόδειγμα προορίζεται να ενσω-
ματωθεί.  

ε. Γραφική ή φωτογραφική παράσταση 
του σχεδίου ή υποδείγματος κατάλλη-
λη για αναπαραγωγή σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος. 

 
3. Η αίτηση μπορεί ακόμα να περιέχει: 

 

α. Κατάλογο με τα προϊόντα στα οποία 
θα ενσωματωθεί ή επί των οποίων 
πρόκειται να εφαρμοσθεί το σχέδιο ή 
υπόδειγμα. 

β. Ταξινόμηση των προϊόντων που ανα-
φέρονται στο παραπάνω εδάφιο α σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμ-
φωνα με την Διεθνή Ταξινόμηση των 
σχεδίων και υποδειγμάτων που κα-
θιέρωσε ο Διακανονισμός του Λοκάρ-
νο της 8 Οκτωβρίου 1968, έτσι όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

γ. Αν ο αιτών δεν είναι ο δημιουργός ή 
δεν είναι ο μόνος δημιουργός, δήλω-
ση για την προέλευση του δικαιώμα-
τος επί του σχεδίου ή υποδείγματος. 

δ. Αίτημα για διεκδίκηση προτεραιότη-
τας από προηγούμενη κατάθεση, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρό-
ντος προεδρικού διατάγματος, το ο-
ποίο συνοδεύεται με δήλωση της χρο-
νολογίας και της χώρας της πρώτης 
κατάθεσης. 

ε.  Σύντομη περιγραφή των χαρακτηρι-
στικών στοιχείων του σχεδίου ή υπο-
δείγματος, περιλαμβανομένης τυχόν 
αναφοράς σε χρώματα. Η περιγραφή 
αυτή δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 100 
λέξεις, αναφέρεται στα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν το σχέδιο ή υπόδειγμα 
σύμφωνα με την κατατεθείσα αναπα-

ράστασή του, και δεν αφορά τεχνικές 
λεπτομέρειες που σχετίζονται με την 
λειτουργία του αντικειμένου στο οποίο 
ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγ-
μα ή με τις πιθανές χρήσεις του ή το 
υλικό παρασκευής του. 

στ.Αίτημα για έγχρωμη δημοσίευση της 
παράστασης. 

ζ.  Αίτημα για αναβολή της δημοσίευσης 
της αίτησης για καταχώριση του σχε-
δίου ή υποδείγματος, σύμφωνα με το 
άρθρο 23 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος, το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από 
την κατάθεση της αίτησης. 

η. Δήλωση ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα έ-
χει παρουσιαστεί σε επίσημα ανα-
γνωρισμένη έκθεση. Η δήλωση αυτή 
συνοδεύεται από βεβαίωση για την 
χρονολογία πραγματοποίησης της εκ-
θέσεως.  

 

4. Σε περίπτωση αναβολής της δημοσί-
ευσης της αίτησης για καταχώριση σχε-
δίου ή υποδείγματος στον ΟΒΙ, σύμφω-
να με την παραπάνω παράγραφο 3 εδά-
φιο ζ, ο καταθέτης μπορεί να επισυνάψει 
στην αίτησή του δείγμα του προϊόντος 
στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή επί του ο-
ποίου έχει εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπό-
δειγμα που περιέχεται στην παράσταση. 
Το δείγμα κατατίθεται μέσα σε κλειστό, 
σφραγισμένο χαρτοκιβώτιο διαστάσεων, 
κατ' ανώτατο όριο 30 εκατ. x 30 εκατ., 
και βάρους όχι μεγαλύτερου των 4 κι-
λών. Στην επάνω πλευρά του χαρτοκι-
βωτίου επικολλάται η ίδια γραφική πα-
ράσταση με  εκείνη που  συνοδεύει   την 

αίτηση. 

 

5. Περισσότερα σχέδια ή υποδείγματα 
μπορούν να περιληφθούν σε μία μόνον 
αίτηση η οποία χαρακτηρίζεται ως πολ-
λαπλή αίτηση καταχώρισης εφόσον δεν 
ξεπερνούν συνολικά τα 50 και τα προϊό-
ντα στα οποία πρόκειται να ενσωματω-
θούν ή επί των οποίων πρόκειται να ε-
φαρμοσθούν ανήκουν όλα στην ίδια υ-
ποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο ή την ί-
δια σύνθεση στοιχείων. Στην περίπτωση 
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αυτή ο καταθέτης καταβάλλει στον OBI, 
κατά τους όρους και τη διαδικασία των 
άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του 
Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α΄), πρόσθετο 
τέλος καταχώρισης και πρόσθετο τέλος 
δημοσίευσης το οποίο αντιστοιχεί σε πο-
σοστό επί του βασικού τέλους καταχώρι-
σης για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπό-
δειγμα. Εφόσον η πολλαπλή αίτηση πε-
ριέχει αίτημα αναβολής της δημοσίευσης 
καταβάλλεται αντίστοιχα πρόσθετο τέ-
λος αναβολής της δημοσίευσης. 

 

6. Στην αίτηση επισυνάπτονται υποχρε-
ωτικά οι αποδείξεις είσπραξης από τον 
OBI των τελών κατάθεσης και καταχώρι-
σης του σχεδίου ή υποδείγματος και των 
τελών της πρώτης πενταετούς προστα-
σίας που καταβάλλονται κατά τους ό-
ρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 
παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 
1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α΄). 

 

7. Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση, 
εφόσον πληρεί τους όρους των παρα-
πάνω παραγράφων 2 και 6 του αυτού 
άρθρου του παρόντος προεδρικού δια-
τάγματος. Τότε, η κατάθεση της αίτησης 
θεωρείται κανονική, αλλά όχι πλήρης. 

 

8. Μέσα σε τέσσερεις μήνες από την κα-
τάθεση, ο καταθέτης οφείλει να συμπλη-
ρώσει τυχόν ελλείψεις, να διορθώσει τυ-
χόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων 
και των λοιπών δικαιολογητικών σύμφω-
να με τις παραπάνω παραγράφους 3, 4 
και 5 του άρθρου αυτού και να καταβάλ-
λει το τέλος δημοσίευσης και το τυχόν 
τέλος αναβολής δημοσίευσης. Ύστερα 
απ’ αυτά, η κατάθεση της αίτησης θεω-
ρείται πλήρης. 

 

9. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι 
πλήρης μέσα στην προβλεπόμενη προ-
θεσμία ο OBI, την απορρίπτει με αιτιολο-
γημένη απόφαση. 

 

10. Ως ημερομηνία καταχώρισης της αί-
τησης θεωρείται η κατά την παράγραφο 

7 ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της 
αίτησης. 

 

Άρθρο 21 

Σύνταξη της αίτησης 

 

1. Η αίτηση κατατίθεται σε δύο αντίγρα-
φα και υπογράφεται από τον δικαιούχο 
ή τον πληρεξούσιο του δικηγόρο. Τα άρ-
θρα 2, 3 και 4 της Υπουργικής Απόφα-
σης αριθ. 15298/ΕΦΑ/1253 εφαρμόζο-
νται ανάλογα. 

 

2. Η παρουσίαση των εγγράφων της αί-
τησης και των σχεδίων ακολουθεί τις 
προδιαγραφές του άρθρου 8 παρ 1, 2 
και 3 α, β, γ, ε, στ και ζ και του άρθρου 9 
της Υπουργικής απόφασης αριθ. 
15298/ΕΦΑ/1253. Στην αίτηση επισυνά-
πτονται δύο μαυρόασπρες φωτογραφίες 
ή γραφικές αναπαραστάσεις του κατατε-
θειμένου σχεδίου ή υποδείγματος. Στην 
περίπτωση που ο καταθέτης ζητά την 
έγχρωμη δημοσίευση του σχεδίου ή υ-
ποδείγματος οι φωτογραφίες αυτές ή οι 
γραφικές αναπαραστάσεις πρέπει να εί-
ναι έγχρωμες. 

 

3. Οι φωτογραφίες και γραφικές αναπα-
ραστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν κα-
θαρά, χωρίς σκιάσεις, μόνον το αντικεί-
μενο στο οποίο ενσωματώνεται το κατα-
τεθειμένο σχέδιο ή υπόδειγμα. Δεν επι-
τρέπεται δίπλα στο αντικείμενο αυτό να 
εμφανίζονται άλλα αντικείμενα, πρόσω-
πα ή ζώα. Το αντικείμενο αυτό πρέπει 
να απεικονίζεται, τουλάχιστον μία φορά 
σε θέση συνήθους χρήσης. 

 

4. Δεν γίνονται δεκτές κατά την κατάθε-
ση: 
 

α. Φωτογραφίες από φίλμ αμέσου εμφα-
νίσεως. 

β. Λέξεις ή κείμενα ή χαρακτηρισμοί, ή ε-
πωνυμίες ή σήματα τα οποία γράφο-
νται επί του αντικειμένου ή επί της 
φωτογραφίας ή της γραφικής αναπα-
ράστασης. 
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γ. Φωτογραφίες ή γραφικές αναπαρα-
στάσεις σε φωτοτυπία. 

δ. Φωτογραφίες ή γραφικές αναπαρα-
στάσεις οι οποίες δεν μπορούν να α-
ναπαραχθούν σε offset μορφή. 

ε.  Φωτογραφίες με διάσταση μεγαλύτε-
ρη από 16x16 εκατοστά. 

 

Άρθρο 22 

Προτεραιότητα 

 

1. Αν έχει πραγματοποιηθεί κανονικά 
κατάθεση αίτησης του ιδίου σχεδίου ή υ-
ποδείγματος σε ένα από τα κράτη-μέλη 
της διεθνούς ενώσεως για την προστα-
σία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο κα-
ταθέτης ή δικαιούχος της αίτησης έχει το 
δικαίωμα προτεραιότητας εφόσον η κα-
τάθεση πραγματοποιηθεί μέσα σε 6 μή-
νες από την παραπάνω κατάθεση. Το 
δικαίωμα προτεραιότητας ανατρέχει στο 
χρόνο της πρώτης κατάθεσης. 

 

2. Δικαίωμα προτεραιότητας για κατάθε-
ση σχεδίου ή υποδείγματος υφίσταται 
και από προηγούμενη εθνική κατάθεση 
υποδείγματος χρησιμότητας και αντι-
στρόφως εφόσον τηρηθεί η προθεσμία 
των 6 μηνών, πρόκειται για το ίδιο αντι-
κείμενο και υποβληθεί στον ΟΒΙ δήλωση 
προτεραιότητας με τα στοιχεία της πα-
ρακάτω παραγράφου 3 εδ. α. 

 

3. Μέσα σε 10 μήνες από την πρώτη κα-
νονική κατάθεση στην αλλοδαπή πρέπει 
να υποβληθεί στον OBI: 

 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
της χώρας στην οποία έγινε η πρώτη 
κανονική κατάθεση σχετικά με τον α-
ριθμό και τη χρονολογία της αίτησης 
μαζί με επίσημο αντίγραφο του σχεδί-
ου ή υποδείγματος και 

β. Βεβαιωμένη μετάφραση στην ελληνι-
κή του πιο πάνω πιστοποιητικού στο 
οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο του 
σχεδίου ή υποδείγματος. 

 
4. Σε περίπτωση επίκλησης προτεραιό-
τητας με βάση περισσότερους αλλοδα-

πούς τίτλους προστασίας ως χρόνος 
προτεραιότητας θεωρείται η ημερομηνία 
της πρώτης αλλοδαπής κατάθεσης. 

Άρθρο 23 
Αναβολή δημοσίευσης 

 
1. Ο καταθέτης μπορεί να δηλώσει κατά 
την κατάθεση της αίτησης στον OBI, για 
καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος ότι 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
20 παρ. 2ε, παρ. 3ε και στ και παρ. 4 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος 
δεν επιθυμεί να δημοσιευθούν. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, εφόσον καταβάλλει στον 
OBI τέλος αναβολής δημοσίευσης κατά 
τους όρους και τη διαδικασία των άρ-
θρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 
1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α΄), ο OBI, χαρα-
κτηρίζει τα στοιχεία "ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙ-
ΜΑ" και τα ταξινομεί σε χωριστό φάκελ-
λο. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιού-
νται, ούτε γίνονται προσιτά στο κοινό, 
πριν τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμί-
ας, του άρθρου 20 παρ. 3ζ. του παρό-
ντος προεδρικού διατάγματος. 
 

2. Το μη δημοσιεύσιμο των στοιχείων 
αυτών αίρεται ύστερα από απόφαση του 
αρμόδιου δικαστηρίου για τα πρόσωπα 
εκείνα που συμμετέχουν σε δίκη σχετικά 
με την ισχύ, την παραβίαση ή την διεκδί-
κηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων 
που απορρέουν από το προστατευόμε-
νο σχέδιο ή υπόδειγμα. 
 

Άρθρο 24 
Πιστοποιητικό καταχώρισης – 

 Δημοσιότητα 

 

1. Μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών 
από την ημερομηνία κατάθεσης της αί-
τησης, και εφόσον η αίτηση καταχώρι-
σης είναι κανονική και πλήρης, ο OBI, 
εκδίδει πιστοποιητικό καταχώρισης του 
σχεδίου ή υποδείγματος χωρίς προη-
γούμενο έλεγχο των όρων των άρθρων 
12, 13, 14 και 15 του παρόντος προε-
δρικού διατάγματος, με ευθύνη του κα-
ταθέτη. 
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2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, η 
καταχωρημένη αίτηση σχεδίου και υπο-
δείγματος μαζί με τα επισυναπτόμενα σ' 
αυτήν στοιχεία δίνεται στη δημοσιότητα 
4 μήνες μετά την ημερομηνία καταχώρι-
σης. Εφόσον έχει κατατεθεί δείγμα του 
προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί 
ή επί του οποίου έχει εφαρμοστεί το κα-
ταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα σύμ-
φωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4, 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 
ο OBI, το αναφέρει στην δημοσίευσή του 
με πρόσθετη μνεία. Για τη δημοσίευση 
καταβάλλεται στον OBI, τέλος δημοσίευ-
σης κατά τους όρους και τη διαδικασία 
των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 
του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α΄). 
 

3. Από την ημερομηνία δημοσιότητας 
της αίτησης ή τη λήξη ή διακοπή του 
χρόνου αναβολής της δημοσίευσης, οι 
τρίτοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορί-
ες και αντίγραφα της αίτησης, της περι-
γραφής, των σχεδίων ή υποδειγμάτων 
και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου. 
 

4. Στοιχεία της καταχωρημένης αίτησης 
δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας. 
 

5. Οι δημοσιεύσεις στο Ειδικό Δελτίο 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας γίνονται σε ξε-
χωριστό τεύχος με τίτλο Σχέδια και Υπο-
δείγματα. Στο τεύχος αυτό δημοσιεύο-
νται στοιχεία από τις χορηγήσεις πιστο-
ποιητικών καταχώρισης σχεδίων και υ-
ποδειγμάτων, οι μεταβιβάσεις, παραιτή-
σεις και παραχωρήσεις αδειών εκμετάλ-
λευσης, ο χρόνος λήξης της παρεχόμε-
νης προστασίας ή η ακύρωση του κατα-
χωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος. 
 

Άρθρο 25 

Βιβλία - Μητρώα - Αρχεία 

 

1. Ο OBI τηρεί Μητρώο σχεδίων και υ-
ποδειγμάτων στο οποίο εγγράφονται τα 
καταχωρημένα σχέδια και υποδείγματα, 
αρχείο σχεδίων και υποδειγμάτων με 
τους διαδικαστικούς φακέλλους και βι-

βλίο εκθέσεων για την εγγραφή των αι-
τήσεων καταχώρισης σχεδίων και υπο-
δειγμάτων. 

 

2. Για τον τρόπο τήρησης των στοιχείων 
στα παραπάνω μητρώα, αρχεία και βι-
βλία το άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 4 
του νόμου 1733/1987 και τα άρθρα 10, 
11 και 12 της Υπουργικής Απόφασης α-
ριθ. 15928/ΕΦΑ/1253 εφαρμόζονται α-
νάλογα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ  

ΣΧΕΔΙΟ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

Άρθρο 26 

Περιεχόμενο δικαιώματος 

 

1. Με την καταχώριση ο δικαιούχος σχε-
δίου ή υποδείγματος αποκτά το αποκλει-
στικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και 
να απαγορεύει σε οποιοδήποτε τρίτο τη 
χρήση του χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

 

2. Η παραπάνω χρήση καλύπτει, ιδίως 
την κατασκευή, προσφορά, διάθεση 
στην αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή ή χρή-
ση του προϊόντος στο οποίο έχει εν-
σωματωθεί ή εφαρμοστεί το εν λόγω 
σχέδιο ή υπόδειγμα καθώς και την απο-
θήκευση προϊόντος για τους σκοπούς 
αυτούς. 

 

3.  Τα δικαιώματα που παρέχει η κατα-
χώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν ε 

κτείνονται:  

 

α.  σε ιδιωτικές ενέργειες που γίνονται 
για μη εμπορικούς σκοπούς, 

β.  σε πράξεις που γίνονται για πειραμα-
τικούς ή ερευνητικούς σκοπούς,  

γ. σε πράξεις αναπαραγωγής του σχεδί-
ου ή υποδείγματος για την παράθεση 
παραδειγμάτων ή στο πλαίσιο διδα-
σκαλίας, εφόσον αυτές οι πράξεις δεν 
αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη, δεν 
βλάπτουν αδικαιολόγητα τη συνήθη 
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εκμετάλλευση του σχεδίου ή υποδείγ-
ματος και μνημονεύεται η πηγή, 

δ.  στον εξοπλισμό πλοίων και αεροσκα-
φών που έχουν καταχωρηθεί σε άλλη 
χώρα, όταν εισέρχονται προσωρινά 
στο έδαφος της ελληνικής επικρά-
τειας, 

ε. στην εισαγωγή, στην Ελλάδα, ανταλ-
λακτικών και εξαρτημάτων για την ε-
πισκευή αυτών των πλοίων και αερο-
σκαφών και 

στ.στις επισκευές αυτών των πλοίων και 
αεροσκαφών. 

 
4. Κατά παρέκκλιση από την παραπάνω 
παράγραφο 1 τα δικαιώματα που παρέ-
χει η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγμα-
τος επιτρέπεται να ασκούνται και από 
τρίτους, μετά από εύλογη και δίκαιη α-
ποζημίωση του δικαιούχου καθοριζομέ-
νη με συμφωνία των δύο μερών και σε 
περίπτωση διαφωνίας από το δια του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος προ-
βλεπόμενο αρμόδιο δικαστήριο, μετά 
παρέλευση πενταετίας από την πρώτη 
κυκλοφορία στην αγορά του προϊόντος 
στο οποίο εφαρμόσθηκε το σχέδιο ή υ-
πόδειγμα, υπό τους κατωτέρω όρους:  

 
α.  το προϊόν αποτελεί ανταλλακτικό μη-

χανοκίνητου οχήματος στο οποίο εν-
σωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα, 
και  

β.  η χρήση αυτή έχει σκοπό να επιτρέ-
ψει την επισκευή ενός μηχανοκίνητου 
οχήματος και 

γ.  το κοινό ενημερώνεται σχετικά με την 
προέλευση του προϊόντος που χρησι-
μοποιείται για την επισκευή, με σχετι-
κή ανεξίτηλη επισήμανση, όπως η ε-
πίθεση εμπορικού σήματος ή εμπορι-
κής επωνυμίας ή με οποιοδήποτε άλ-
λο πρόσφορο μέσο. 

 
5. Όποιος χρησιμοποιεί ένα σχέδιο ή υ-
πόδειγμα, ή έχει προβεί στις αναγκαίες 
προετοιμασίες για την χρήση του κατά 
τον χρόνο καταχώρισης αίτησης σχεδίου 
ή υποδείγματος από τρίτο ή κατά την η-
μερομηνία προτεραιότητας, δικαιούται 

να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί για την 
επιχείρησή του και τις ανάγκες της. Το 
δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβάζεται 
μόνο μαζί με την επιχείρηση. 

 
6. Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγ-
μα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
εμπραγμάτου ασφαλείας ή άλλων ε-
μπραγμάτων δικαιωμάτων καθώς και α-
ντικείμενο κατάσχεσης. 
 

Άρθρο 27 
Έκταση προστασίας 

 
1. Ο δικαιούχος προστατεύεται και ένα-
ντι σχεδίων ή υποδειγμάτων που προ-
καλούν στον ενημερωμένο χρήστη εντύ-
πωση ομοιότητας. 

 
2. Για την εκτίμηση του πεδίου προστα-
σίας λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός ε-
λευθερίας του δημιουργού του σχεδίου ή 
υποδείγματος σχετικά με τις τεχνικές α-
νάγκες. 

 
Άρθρο 28 

Δικαστική προστασία - Αγωγές 
 

1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή 
επαπειλούμενης προσβολής του κατα-
χωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος, ο 
κάτοχός του μπορεί να αξιώσει την άρση 
της προσβολής και την παράλειψή της 
στο μέλλον. Η άρση της προσβολής 
μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ αίτηση του 
κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση 
από το εμπόριο των εμπορευμάτων που 
κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του 
παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, 
των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν 
στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν 
λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική 
απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή 
γ) την καταστροφή αυτών. Κατά την εξέ-
ταση του αιτήματος του προηγούμενου 
εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη 
αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της 
προσβολής και των μέτρων αποκατά-
στασης, καθώς και τα συμφέροντα τρί-
των. Η εκτέλεση των μέτρων του δεύτε-
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ρου εδαφίου γίνεται με δαπάνες του πα-
ραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί 
λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής 
έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου 
προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου 
χρησιμοποιούνται από τρίτον για την 
προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος 
νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 
2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδι-
κάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για  
κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως 
δέκα (10.000) χιλιάδων ευρώ υπέρ του 
δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το 
άρθρο 947 Κ.Πολ. Δ. Για τη διαπίστωση 
της παράβασης της υποχρέωσης παρά-
λειψης του προηγούμενου εδαφίου ε-
φαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 
686 επ. Κ.Πολ.Δ.[1] 

 
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 
5, 6 και 7 του άρθρου 17 του νόμου 
1733/1987, καθώς και των άρθρων 17Α 
έως και 17ΣΤ του ίδιου νόμου εφαρμό-
ζονται ανάλογα.[2] 

 
Άρθρο 29 

Διάρκεια ισχύος του καταχωρημένου 
σχεδίου ή υποδείγματος 

 

1. Η διάρκεια ισχύος του καταχωρημέ-
νου σχεδίου ή υποδείγματος είναι πέντε 
έτη από την ημερομηνία κανονικής κατά-
θεσης της αίτησης στον OBI με δυνατό-

 
1 Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με 
την παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011 
(ΦΕΚ Α’ 118/14.5.2011)  
2 Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με 
την παρ. 6 του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011 
(ΦΕΚ Α’ 118/14.5.2011). Με την παράγραφο 7 
του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:  
«7. α. Σε εκκρεμείς υποθέσεις κατά την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος νόμου, οι διαδικαστικές 
πράξεις που δεν έχουν συντελεστεί διενεργού-
νται κατά τις διατάξεις του. 
β. Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει 
πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
νόμου, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του, μόνο αν η προβλεπόμενη από αυτές διάρ-
κειά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προ-
βλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις». 
 

τητα ανανέωσης ανά πενταετία και συ-
νολικά μέχρι εικοσιπέντε (25) έτη κατ’ α-
νώτατο όριο από την ημερομηνία κατά-
θεσης της αίτησης για καταχώριση του 
σχεδίου ή υποδείγματος. 

 
2. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται α-
πό τον δικαιούχο καταχωρημένου σχεδί-
ου ή υποδείγματος ή τον πληρεξούσιό 
του δικηγόρο και συνοδεύεται από την 
απόδειξη είσπραξης από τον OBI των 
τελών ανανέωσης τα οποία καταβάλλο-
νται κατά τους όρους και τη διαδικασία 
των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 
του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α΄). Τα τέ-
λη ανανέωσης προκαταβάλλονται μέσα 
στο εξάμηνο που προηγείται της τελευ-
ταίας ημέρας του μήνα κατά τον οποίο 
λήγει η προστασία. 
 

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας της πα-
ραγράφου 2 και μέσα σε έξι μήνες απ' 
αυτήν ο δικαιούχος καταχωρημένου 
σχεδίου ή υποδείγματος ή ο πληρεξού-
σιος του δικηγόρος μπορούν να καταβά-
λουν τα τέλη που οφείλονται προσαυ-
ξημένα κατά πενήντα στα εκατό. Στην α-
ντίθετη περίπτωση παύει να ισχύει η 
προστασία για το καταχωρημένο σχέδιο 
ή υπόδειγμα η οποία προβλέπεται από 
το παρόν προεδρικό διάταγμα. 
 

4. Η ανανέωση ισχύει από την επομένη 
της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η 
υφιστάμενη καταχώριση. 
 

5. Η ανανέωση καταχωρίζεται στο Μη-
τρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 30 

 
Το σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει κατα-
χωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι 
επίσης δεκτικό προστασίας βάσει της ι-
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σχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Ελλάδα από τον χρόνο 
κατά τον οποίο δημιουργήθηκε ή αποτυ-
πώθηκε με οποιαδήποτε μορφή. 

 
Άρθρο 31 

 
Η ισχύς του παρόντος προεδρικού δια-
τάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Για τα διεθνή βιομηχανικά σχέδια ή υπο-
δείγματα τα οποία κατατέθηκαν σύμφω-
να με τον Διακανονισμό της Χάγης η ι-

σχύς του παρόντος προεδρικού διατάγ-
ματος αρχίζει από την ημερομηνία ισχύ-
ος του Διακανονισμού της Χάγης στην 
Ελλάδα, δηλαδή από την 18η Απριλίου 
1997.  

 
Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε 
την δημοσίευση και εκτέλεση του παρό-
ντος διατάγματος.  
 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα να δημο-
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως. 
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ΝOMOΣ 2557/1997 (ΦΕΚ 271, Α΄, 24.12.1997) 
 

“Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης” 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφι-
σε η Βουλή:  

 

Άρθρο 8 

Ρύθμιση θεμάτων πνευματικής  

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
σε εναρμόνιση με την Οδηγία 

93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Σεπτεμβρίου 1993 για τις δορυφορικές 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την 

καλωδιακή αναμετάδοση, καθώς και με  

την Οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου  

 

 

 

 

της 29ης Σεπτεμβρίου 1993 για τη  

διάρκεια προστασίας και άλλες διατάξεις  

  

 

Παράγραφος 18 

«Ο διεθνής  όρος proprieté  intellectuelle 
(intellectual   property)  αποδίδεται  στην 
ελληνική γλώσσα με τον όρο “διανοητική 
ιδιοκτησία” και περιλαμβάνει, τόσο την 
πνευματική ιδιοκτησία (proprieté 
litteraire et artistique ή droit d’ auteur, 
copyright) και τα συγγενικά δικαιώματα, 
όσο και τη βιομηχανική ιδιοκτησία 
(proprieté industrielle, industrial 
property), όπως εφευρέσεις και σήμα-
τα.» 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058/30.12.1997 

 

"Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού  

πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

 

α. Του άρθρου 2 παρ. 1 (η) και (ι) του Ν. 
1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού 
δικαίου" (ΦΕΚ 34 Α΄) όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του 
Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλά-
δος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά 
και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρα-
κος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM" (ΦΕΚ 70 
Α΄). 

β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Νόμου 
1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, 
εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία 
και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ε-
νέργειας" (ΦΕΚ 171, Α΄). 

γ.  Των άρθρων 11 και 12 του ΠΔ 77/88 
"Διατάξεις εφαρμογής της Σύμβασης 
για τις χορηγήσεις Ευρωπαϊκών Δι-
πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας" που κυρώ-
θηκε με τον Ν. 1607/1986 (ΦΕΚ 33 
A΄/25.2.1988). 

 

2. Του Ν. 2077/1992 "Κύρωση της συν-
θήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση 
.........." (ΦΕΚ Α΄ 136). 

 

3. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 1768/92 του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ 
αρ. L 182/1 της 02.07.1992). 

 

4. Το άρθρο 29 Α΄ του Ν. 1558/85 (Α/37) 
όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 
2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 
2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38). 

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.  

 

6. Το πρακτικό της 22.10.1997 του ΔΣ 
του ΟΒΙ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι 
ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγη-
σης του συμπληρωματικού πιστοποιητι-
κού προστασίας για τα φάρμακα, για τα 
οποία έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας και τα οποία πριν την κυκλοφορία 
τους στην αγορά υποβάλλονται σε διοι-
κητική διαδικασία χορήγησης αδείας κυ-
κλοφορίας σύμφωνα με τις οδηγίες 
65/65/ΕΟΚ ή 81/851/ΕΟΚ, ανάλογα με 
την περίπτωση. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, 
νοούνται ως: 

 

α.  "Κανονισμός (ΕΟΚ) 1768/92", ο Κα-
νονισμός (ΕΟΚ) 1768/92 του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
18ης Ιουνίου 1992 "σχετικά με την κα-
θιέρωση συμπληρωματικού πιστοποι-
ητικού προστασίας για τα φάρμακα" 
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(ΕΕ αριθ. L 182/1 της 2ας Ιουλίου 
1992). 

β.  "Οδηγία 65/65/ΕΟΚ", η Οδηγία 
65/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης  
Ιανουαρίου "περί της προσεγγίσεως 
των νομοθετών, κανονικών, και διοι-
κητικών διατάξεων σχετικά με τα φαρ-
μακευτικά ιδιοσκευάσματα" (ΕΕ αριθ. 
22 της 9.2.1965) όπως μεταγενέστε-
ρα τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπε-
ριλαμβανομένων των Υπουργικών Α-
ποφάσεων αριθ. 3221/95 (ΦΕΚ 782, 
Β΄/13.12.1995) και 9392 (ΦΕΚ 233 
Β΄/7.4.1992) για την εφαρμογή της 
στην Ελλάδα. 

γ.  “Οδηγία 81/851/ΕΟΚ”, η Οδηγία 
81/851/ΕΟΚ της 28ης Σεπτεμβρίου 
1981 "περί προσεγγίσεως των νο-
μοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προ-
ϊόντα (ΕΕ αριθ. L 317 της 6.11.1981) 
όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε 
και ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της 
Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 
378812/92 (ΦΕΚ 491 Β΄ 30.7.1992), 
για την εφαρμογή της στην Ελλάδα". 

δ.  "ΟΒΙ", ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ι-
διοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα 
(άρθρο 1 Ν. 1733/1987). 

ε. "Νόμος 1733/1987", ο Νόμος 
1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, 
εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία 
και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ε-
νέργειας" (ΦΕΚ 171, Α΄), έτσι όπως ι-
σχύει. 

στ."Φάρμακο", κάθε ουσία ή σύνθεση 
που παρασκευάζεται ως έχουσα θε-
ραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες 
κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 
του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1768/92. 

ζ.  "Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας", το δίπλω-
μα που χορηγεί ο ΟΒΙ σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Νόμου 1733/87 (ΦΕΚ 
171, Α΄), ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 
1733/87. 

η.  "Πιστοποιητικό", το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας το οποίο 
χορηγείται για τα φάρμακα υπό τους 

όρους του άρθρου 3 του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1768/92. 

θ.  "Άδεια κυκλοφορίας", η χορήγηση έ-
γκρισης κυκλοφορίας του φαρμάκου 
στην αγορά σύμφωνα με τις οδηγίες 
65/65/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 22 της 
9.12.1965) ή 81/851/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. 
2317 της 6.11.1981) που έχουν εν-
σωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με 
την ΚΥΑ Α6/10395/13-12/31.12.1985 
(Β798) και την ΚΥΑ 300518/2-
11/9.11.1984 (Β800) αντιστοίχως, και 
ισχύουν ως έχουν τροποποιηθεί. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ –  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

Άρθρο 3 

Δικαίωμα απόκτησης πιστοποιητικού 

 

Δικαίωμα προστασίας έχει ο δικαιούχος 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και οι κα-
θολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου 3 του Κανονι-
σμού (ΕΟΚ) 1768/92. 

 

Άρθρο 4 

Αρμόδια αρχή 

 

Αρμόδια αρχή για την κατάθεση της αί-
τησης και τη χορήγηση του πιστοποιητι-
κού είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ι-
διοκτησίας (ΟΒΙ). 

 

Άρθρο 5 

Κατάθεση αίτησης 

 

1. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού α-
παιτείται η κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονι-
σμού (ΕΟΚ) 1768/92. 

 

2. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο αντί-
γραφα και περιέχει τα στοιχεία του άρ-
θρου 8 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1768/92. 

 

3. Στην αίτηση επισυνάπτονται επιπλέον 
των στοιχείων της παραπάνω παραγρά-
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φου 2 του άρθρου αυτού, τα έγγραφα 
νομιμοποίησης του καταθέτη σε περί-
πτωση νομικού προσώπου και η από-
δειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους 
κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση πι-
στοποιητικού. 

 

4. Εάν πληρούνται οι όροι της παραπά-
νω παραγράφου 2 του άρθρου, η αίτηση 
γίνεται δεκτή για κατάθεση. Στην περί-
πτωση αυτή η αίτηση θεωρείται κανονι-
κή, της απονέμεται ημερομηνία κατάθε-
σης και εγγράφεται στο Βιβλίο Εκθέσε-
ων του ΟΒΙ. 

 

5. Για την κατάθεση και σύνταξη εγγρά-
φων ενώπιον του ΟΒΙ εφαρμόζονται κατ' 
αναλογία τα άρθρα 2, 3, 4 και 9 της ΥΑ 
15928/ΕΦΑ/1253/ 24.12.87 (ΦΕΚ 778, 
Β΄) και 19 του ΠΔ 77/88 (ΦΕΚ 33, Α΄). 

 

Άρθρο 6 

Συμπληρωματικά στοιχεία 

 

1. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κα-
νονική κατάθεση και μετά από έγγραφη 
ειδοποίηση από τον ΟΒΙ, ο καταθέτης ο-
φείλει να υποβάλλει στον ΟΒΙ τα τυχόν 
ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 
και 3 της παρούσας απόφασης. Στην 
περίπτωση αυτή η αίτηση θεωρείται 
πλήρης. 

 

2. Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας 
της παραπάνω παραγράφου 1 του άρ-
θρου αυτού, ο ΟΒΙ διαπιστώσει ότι τα 
στοιχεία της αίτησης δεν έχουν συμπλη-
ρωθεί, η αίτηση απορρίπτεται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 7 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
 

1. Αν η αίτηση είναι πλήρης και κανονι-
κή, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της α-
πόφασης αυτής και εφόσον το προϊόν 

που αφορά πληρεί τους όρους του Κα-
νονισμού (ΕΟΚ) 1768/92, ο ΟΒΙ χορηγεί 
πιστοποιητικό χωρίς προηγούμενο έ-
λεγχο των όρων του άρθρου 3 παρ. 1 
στοιχεία γ) και δ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) 
1768/92, με ευθύνη του καταθέτη. 

 

2. Από τη χορήγηση του πιστοποιητικού 
τρίτοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες 
και αντίγραφα της αίτησης και των συ-
μπληρωματικών στοιχείων που αφο-
ρούν το προστατευόμενο προϊόν. 

 

3. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού 
ο ΟΒΙ ενημερώνει αμελλητί, τον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων. 

 

Άρθρο 8 

Δημοσίευση 

 

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) 1768/92 δημοσίευση 
πραγματοποιείται στο Ειδικό Δελτίο Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

2. Η δημοσίευση του πιστοποιητικού α-
ναφέρει υποχρεωτικά τα στοιχεία του 
άρθρου 11 παρ. 1 του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1768/92. 

 

3. Σε περίπτωση που η αίτηση απορρι-
φθεί από τον ΟΒΙ, σύμφωνα με το άρ-
θρο 6 παρ. 2 της παρούσας κοινής Υ-
πουργικής Απόφασης, δημοσιεύονται 
στο ΕΔΒΙ η πράξη απόρριψης και τα 
στοιχεία του άρθρου 9 παρ. 2 του Κανο-
νισμού (ΕΟΚ) 1768/92. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΤΕΛΗ 

 

Άρθρο 9 

Περιεχόμενο δικαιώματος 

 

Το πιστοποιητικό παρέχει στον κάτοχό 
του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα απο-
κλειστικά δικαιώματα του άρθρου 10 του 
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Νόμου 1733/87, ο οποίος εφαρμόζεται 
κατ' αναλογία. 

 

Άρθρο 10 

Τέλη 

 

1. Για την κατάθεση αίτησης χορήγησης 
πιστοποιητικού καταβάλλεται στον ΟΒΙ 
τέλος κατάθεσης. 

 

2. Για την παροχή προστασίας ο κάτο-
χος του πιστοποιητικού υποχρεούται σε 
προκαταβολή ετησίων τελών στον ΟΒΙ, 
κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 24 
του Νόμου 1733/87. 

 

3. Το ύψος του τέλους κατάθεσης και 
των ετησίων τελών προστασίας καθορί-
ζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΟΒΙ. 

 

4. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των ετη-
σίων τελών προστασίας συνεπάγεται 
την έκπτωση από τα δικαιώματα που α-
πορρέουν από το πιστοποιητικό, κατ’ α-
νάλογη εφαρμογή του άρθρου 16 του 
Νόμου 1733/87. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 11 

Έναρξη Ισχύος 

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει α-
πό τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΝOMOΣ 2919/2001 (ΦΕΚ 128, Α΄, 25.06.2001) 

 
“Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις” 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφι-
σε η Βουλή:  

 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 
Άρθρο 1 

Τροποποίηση των διατάξεων του  

Ν. 1514/1985        

 
Οι διατάξεις υπό στοιχεία στ΄ και ζ΄ του 
άρθρου 2 του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 
Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 

 

"στ. Ερευνητικός φορέας θεωρείται το 
νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την ε-
πιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε 
συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυ-
ξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση 
και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της 
έρευνας, μέσω της οικονομικής εκμετάλ-
λευσης των αποτελεσμάτων είτε από 
τους ίδιους ή και τους εργαζόμενους σε 
αυτούς είτε από τρίτους. 

 

ζ. Τεχνολογικός φορέας θεωρείται το νο-
μικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου που έχει ως κύριο σκοπό την ανά-
πτυξη τεχνολογικών υποδομών και δρα-
στηριοτήτων και την παροχή επιστημονι-
κών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρε-
σιών προς τρίτους (αναλύσεων, μετρή-
σεων, δοκιμών, πληροφόρησης, συμ-
βουλών, προστασίας της βιομηχανικής ι-
διοκτησίας και άλλες). Ένας φορέας 
μπορεί να είναι ταυτόχρονα ερευνητικός 
και τεχνολογικός. 

 

Οι διατάξεις του Ν. 1514/1985, όπως 
κάθε φορά ισχύουν, και όλες οι διατά-
ξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα έ-
ρευνας και τεχνολογίας, εφαρμόζονται 
στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς 
φορείς που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, 
καθώς και σε όσους άλλους φορείς από 
ειδικές διατάξεις αυτό προβλέπεται. 

 

Η ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-
γειας θεωρείται τεχνολογικός φορέας, 
διατηρώντας το νομικό της καθεστώς 
της δημόσιας υπηρεσίας.” 
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ΝΟΜΟΣ 2943 (ΦΕΚ 203, Α΄, 12.09.2001) 

 

"Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών  
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης" 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφι-
σε η Βουλή: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ  

 

Άρθρο 6 

 

Για τους σκοπούς του άρθρου 91 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ης Δε-
κεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα συ-
νιστώνται στα πολιτικά Πρωτοδικεία και 
Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ει-
δικά τμήματα, ως πρωτοβάθμια και δευ-
τεροβάθμια δικαστήρια κοινοτικών ση-
μάτων, τα οποία ασκούν όλες τις αρμο-
διότητες που ανατίθενται με τον Κανονι-
σμό αυτόν στα δικαστήρια κοινοτικών 
σημάτων. 

 

Άρθρο 7 

 

1. Για την εκδίκαση των υποθέσεων κοι-
νοτικών σημάτων από τον Κανονισμό 
(ΕΚ) 40/94 εκτείνεται η κατά τόπον αρ-
μοδιότητα: α) του ειδικού τμήματος κοι-
νοτικών σημάτων του Πρωτοδικείου και 
του Εφετείου Αθηνών στις περιφέρειες 
των Εφετείων Αθηνών, Αιγαίου, Δω-
δεκανήσου, Κέρκυρας, Κρήτης, Λαμίας, 
Ναυπλίου, Πατρών και Πειραιώς και β) 
του ειδικού τμήματος κοινοτικών σημά-
των του πρωτοδικείου και του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, στις περιφέρειες των Ε-
φετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακε-
δονίας, Θράκης, Ιωαννίνων και Λάρισας. 

 

2. Για τον καθορισμό της καθ' ύλην αρ-
μοδιότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του εσωτερικού δικαίου. 

Άρθρο 8 

 

1. Υποθέσεις που υπάγονται στο τμήμα 
κοινοτικών σημάτων και εισάγονται σε 
άλλο τμήμα του ίδιου δικαστηρίου παρα-
πέμπονται στο τμήμα κοινοτικών σημά-
των. 

 

2. Υποθέσεις που δεν υπάγονται στο 
τμήμα κοινοτικών σημάτων και εισάγο-
νται σε αυτό, μπορεί να δικασθούν από 
το τμήμα αυτό ή να παραπεμφθούν στο 
αρμόδιο τμήμα. 

 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλό-
γως οι διατάξεις του άρθρου 46 του Κώ-
δικα Πολιτικής Δικονομίας. 

 

Άρθρο 9 

 

1. Τα τμήματα κοινοτικών σημάτων εκδι-
κάζουν επίσης τις υποθέσεις που ανα-
φέρονται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότη-
τας, μεταφορά τεχνολογίας, τοπογραφί-
ες προϊόντων ημιαγωγών και συμπλη-
ρωματικά πιστοποιητικά προστασίας, 
βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και 
εν γένει όλες τις υποθέσεις εφευρέσεων 
που υπάγονται στη δικαιοδοσία των πο-
λιτικών δικαστηρίων. 

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 ε-
φαρμόζονται αναλόγως. 

 

Άρθρο 10 

 

1. Τα τμήματα κοινοτικών σημάτων των 
Πρωτοδικείων και Εφετείων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, εφόσον τα δικαστήρια 
αυτά είναι κατά τόπον αρμόδια σύμφω-
να με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαί-
ου, εκδικάζουν και τις υποθέσεις εθνι-
κών σημάτων. 
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2. Στα τμήματα κοινοτικών σημάτων, ε-
φόσον είναι κατά τόπον αρμόδια, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δι-
καίου, μπορεί να εισαχθούν επίσης για 
εκδίκαση και άλλες υποθέσεις του εμπο-
ρικού δικαίου, εάν κατά την κρίση του δι-
καστή ή του συμβουλίου που διευθύνει 
το δικαστήριο το απαιτούν οι υπηρεσια-
κές ανάγκες. 

 

3. Στα τμήματα κοινοτικών σημάτων το-
ποθετούνται κατά προτίμηση δικαστές 
με εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εμπειρία στο 

δίκαιο των σημάτων και ιδίως των κοινο-
τικών, στο δίκαιο των εφευρέσεων και 
γενικότερα στο εμπορικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 11 

 

Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρ-
μόζονται στις υποθέσεις εκείνες, για τις 
οποίες το εισαγωγικό δικόγραφο της δί-
κης κατατίθεται στη γραμματεία του δι-
καστηρίου μετά την έναρξη της ισχύος 
του παρόντος νόμου. 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 

 

"Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  

του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρ-
μογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34, 
Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή 
της Ελλάδος σε κεφάλαιο, στα αποθεμα-
τικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊ-
κής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος 
και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑ-
ΤΟΜ" (ΦΕΚ 70, Α΄), και το άρθρο 22 του 
Ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21, Α΄) 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου 
του Ν. 2077/1992 "Κύρωση της Συνθή-
κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων 
που περιλαμβάνονται στην τελική πρά-
ξη" (ΦΕΚ 136, Α΄). 

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29  Α του Ν. 
1558/85 (ΦΕΚ 137, Α΄) όπως προσετέ-
θη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 
154, Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38, 
Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

 

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 27/1.2.96 (ΦΕΚ 
19, Α΄) "Συγχώνευση Υπουργείων Του-
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε-
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης". 

 

5. Την με αριθμό 402/2001 Γνωμοδότη-
ση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύ-
στερα από πρόταση των Υπουργών Ε-
θνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

Σκοπός του παρόντος προεδρικού δια-
τάγματος είναι η προσαρμογή της ελλη-
νικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης της 6ης Ιουλίου 1998 για 
την «Έννομη προστασία των βιοτεχνο-
λογικών εφευρέσεων» που δημοσιεύθη-
κε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των στις 30 Ιουλίου 1998 (EEL 213). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΜΕ  

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Άρθρο 2 

 
1. Για την εφαρμογή του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος νοούνται ως:  

 

α.  "βιολογικό υλικό": το υλικό που περιέ-
χει γενετικές πληροφορίες και μπορεί 
να αυτοαναπαραχθεί ή να αναπαρα-
χθεί μέσα σε ένα βιολογικό σύστημα,  

β.  "μικροβιολογική διαδικασία": κάθε 
διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί μι-
κροβιολογικό υλικό, εμπεριέχει επέμ-
βαση σε μικροβιολογικό υλικό ή πα-
ράγει μικροβιολογικό υλικό. 

 

2. Μία διαδικασία παραγωγής φυτών ή 
ζώων είναι κυρίως βιολογική, αν συνί-
σταται εξ ολοκλήρου σε φυσικά φαινόμε- 

να όπως η διασταύρωση ή η επιλογή. 
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3. Η έννοια της φυτικής ποικιλίας ορίζε-
ται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) α-
ριθ. 2100/94 (EEL 227/94) 

 

Άρθρο 3 

 
1. Για την εφαρμογή του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος, μπορούν να κατο-
χυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ε-
φευρέσεις όπως αυτές ορίζονται από τη 
διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 
1733/1987, με αντικείμενο ένα προϊόν 
που αποτελείται από ή περιέχει βιολο-
γικό υλικό ή μία μέθοδο για την παραγω-
γή, επεξεργασία ή χρησιμοποίηση βιο-
λογικού υλικού. 

 

2. Βιολογικό υλικό το οποίο έχει απομο-
νωθεί από το φυσικό του περιβάλλον ή 
έχει παραχθεί με τη βοήθεια τεχνικής με-
θόδου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
εφεύρεσης ακόμη και στην περίπτωση 
που προϋπήρχε στη φύση. 

 

3. Εφευρέσεις που αφορούν φυτά ή ζώα 
μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας εάν η δυνατότητα τεχνικής 
εφαρμογής της εφεύρεσης δεν περιορί-
ζεται σε ορισμένη φυτική ποικιλία ή φυ-
λή ζώου. 

 

Άρθρο 4 

 
1. Το ανθρώπινο σώμα, στα διάφορα 
στάδια του σχηματισμού και της ανάπτυ-
ξής του, καθώς και η απλή ανακάλυψη 
ενός από τα επιμέρους στοιχεία του, συ-
μπεριλαμβανομένης της ακολουθίας ή 
της μερικής ακολουθίας γονιδίου, δεν 
μπορούν να αποτελούν εφευρέσεις επι-
δεκτικές κατοχύρωσης με διπλώματα ευ-
ρεσιτεχνίας. 

 

2. Ένα στοιχείο που έχει απομονωθεί α-
πό το ανθρώπινο σώμα ή που έχει πα-
ραχθεί με άλλο τρόπο με τεχνική μέθο-
δο, συμπεριλαμβανομένης της ακο-
λουθίας ή της μερικής ακολουθίας ενός 
γονιδίου, μπορεί να αποτελεί εφεύρεση 
επιδεκτική κατοχύρωσης με δίπλωμα ευ-

ρεσιτεχνίας, ακόμη και αν η δομή του εν 
λόγω στοιχείου είναι ίδια με εκείνη ενός 
φυσικού στοιχείου. 

 

3. Η βιομηχανική εφαρμογή μιας ακο-
λουθίας ή μερικής ακολουθίας ενός γονι-
δίου πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμέ-
να στην αίτηση για χορήγηση διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας. 

 

Άρθρο 5 

 
1. Οι εφευρέσεις των οποίων η εμπορι-
κή εκμετάλλευση αντίκειται στη δημόσια 
τάξη ή στα χρηστά ήθη αποκλείονται της 
κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας, η δε εκμετάλλευση δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί ως αντικείμενη στη δημόσια τάξη 
ή στα χρηστά ήθη για το μόνο λόγο ότι 
απαγορεύεται από διατάξεις της κειμέ-
νης νομοθεσίας. 

 

2. Βάσει της παραγράφου 1, δεν κατο-
χυρώνονται ιδίως με δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας:  

 

α. οι μέθοδοι κλωνοποίησης ανθρώπων  

β.  οι μέθοδοι τροποποίησης της βλαστι-
κής γενετικής ταυτότητας του ανθρώ-
πινου όντος 

γ.  οι χρήσεις ανθρωπίνων εμβρύων για 
βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκο-
πούς  

δ.  οι μέθοδοι τροποποίησης της γενετι-
κής ταυτότητας των ζώων που ενδέ-
χεται να προκαλέσουν σε αυτά ταλαι-
πωρίες χωρίς ουσιαστική ιατρική χρη-
σιμότητα για τον άνθρωπο ή για τα 
ζώα, καθώς και τα ζώα που παράγο-
νται με τέτοιες μεθόδους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο 6 

 
1. Η προστασία που παρέχει ένα δίπλω- 

μα ευρεσιτεχνίας για βιολογικό υλικό το 
οποίο, ως εκ της εφευρέσεως, διαθέτει 
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συγκεκριμένες ιδιότητες, εκτείνεται σε ο-
ποιοδήποτε βιολογικό υλικό αποκτάται 
βάσει του εν λόγω βιολογικού υλικού με 
αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμό υπό 
την αυτή ή διαφορετική μορφή το οποίο 
διαθέτει τις ίδιες με αυτό ιδιότητες. 

 

2. Η προστασία που παρέχει ένα δίπλω-
μα ευρεσιτεχνίας για μέθοδο που επιτρέ-
πει την παραγωγή βιολογικού υλικού, το 
οποίο, ως εκ της εφευρέσεως, διαθέτει 
συγκεκριμένες ιδιότητες, εκτείνεται στο 
βιολογικό υλικό που προκύπτει άμεσα 
από την εν λόγω μέθοδο καθώς και σε 
οποιοδήποτε άλλο βιολογικό υλικό προ-
κύπτει με αναπαραγωγή ή πολλαπλα-
σιασμό από το βιολογικό υλικό που έχει 
προκύψει άμεσα υπό την αυτή ή διαφο-
ρετική μορφή και το οποίο διαθέτει τις ί-
διες με αυτό ιδιότητες. 

 

Άρθρο 7 

 
Η προστασία που παρέχει το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας σε ένα προϊόν το οποίο 
περιέχει ή αποτελείται από γενετικές 
πληροφορίες εκτείνεται σε κάθε ύλη, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγρα-
φος 1, στην οποία ενσωματώνεται το 
προϊόν και στην οποία περιέχονται και 
ασκούν τις λειτουργίες τους οι σχετικές 
γενετικές πληροφορίες. 

 

Άρθρο 8 

 
Η προστασία που αναφέρεται στα άρ-
θρα 6 και 7 δεν εκτείνεται στο βιολογικό 
υλικό το οποίο προκύπτει δι' αναπαρα-
γωγής ή πολλαπλασιασμού βιολογικού 
υλικού διατιθέμενου στην αγορά στο έ-
δαφος ενός κράτους-μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, από τον ίδιο τον κάτο-
χο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με 
τη συγκατάθεσή του, εφόσον η εν λόγω 
αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμός α-
πορρέει κατ' ανάγκη από τη χρήση για 
την οποία διατέθηκε το βιολογικό υλικό 
στην αγορά, εφόσον το παραχθέν υλικό 
δεν χρησιμοποιείται στη συνέχεια για άλ-

λες αναπαραγωγές ή πολλαπλασια-
σμούς. 

Άρθρο 9 

 

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 6 και 
7, η πώληση ή άλλη μορφή εμπορίας 
φυτικού υλικού αναπαραγωγής από τον 
κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή 
με τη συγκατάθεσή του, σε γεωργό, με 
σκοπό τη γεωργική εκμετάλλευση, συνε-
πάγεται ότι ο γεωργός έχει την άδεια να 
χρησιμοποιεί το προϊόν της συγκομιδής 
του για αναπαραγωγή ή πολλαπλασια-
σμό από αυτόν τον ίδιο στη δική του γε-
ωργική εκμετάλλευση, η δε έκταση και οι 
προϋποθέσεις της παρέκκλισης αυτής 
είναι αντίστοιχες με τις προβλεπόμενες 
από το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2100/94. 

 

2. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 6 και 
7, η πώληση ή άλλη μορφή εμπορίας 
ζώων εκτροφής ή άλλου ζωικού υλικού 
αναπαραγωγής από τον κάτοχο του δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη συγκα-
τάθεσή του σε γεωργό, συνεπάγεται ότι 
ο τελευταίος έχει την άδεια να χρησιμο-
ποιήσει τα προστατευόμενα ζώα για γε-
ωργική χρήση. Η άδεια αυτή περιλαμβά-
νει τη διάθεση του ζώου ή άλλου ζωικού 
υλικού αναπαραγωγής για την άσκηση 
της γεωργικής του δραστηριότητας, αλ-
λά όχι την πώληση στα πλαίσια εμπορι-
κής δραστηριότητας αναπαραγωγής ή 
για το σκοπό αυτό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΩ  

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 10 

 
1. Αν ένας βελτιωτής δεν μπορεί να α-
ποκτήσει ή να εκμεταλλευθεί δικαίωμα 
παραγωγής φυτικής ποικιλίας χωρίς να 
προσβάλει προγενέστερο δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας, μπορεί να ζητήσει υποχρε-
ωτική άδεια για τη μη αποκλειστική εκμε-
τάλλευση της προστατευόμενης με το εν 
λόγω δίπλωμα εφεύρεσης, εφόσον η ά-
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δεια αυτή είναι απαραίτητη για την εκμε-
τάλλευση της προστατευτέας φυτικής ύ-
λης, έναντι καταβολής ανάλογης αμοι-
βής. 

 

Όταν χορηγείται τέτοια άδεια, ο κάτοχος 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιού-
ται αμοιβαία άδεια, υπό λογικούς όρους, 
προκειμένου να χρησιμοποιήσει την 
προστατευόμενη ποικιλία. 

 

2. Αν ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας που αφορά βιοτεχνολογική εφεύ-
ρεση δεν μπορεί να την εκμεταλλευθεί 
χωρίς να προσβάλει προγενέστερο δι-
καίωμα παραγωγής φυτικής ποικιλίας, 
μπορεί να ζητήσει υποχρεωτική άδεια 
για τη μη αποκλειστική εκμετάλλευση 
της προστατευόμενης από αυτό το δικαί-
ωμα παραγωγής φυτικής ποικιλίας, ένα-
ντι καταβολής ανάλογης αμοιβής. Όταν 
χορηγείται τέτοια άδεια, ο κάτοχος του 
δικαιώματος παραγωγής φυτικής ποικι-
λίας δικαιούται αμοιβαία άδεια, υπό λογι-
κούς όρους, προκειμένου να χρησιμο-
ποιήσει την προστατευόμενη εφεύρεση. 

 

3. Οι αιτούντες άδειες σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2, πρέπει να απο-
δεικνύουν: 

 

α.  ότι έχουν απευθυνθεί μάταια στον κά-
τοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή 
του δικαιώματος παραγωγής φυτικής 
ποικιλίας για να λάβουν συμβατική ά-
δεια  

β.  ότι η ποικιλία ή εφεύρεση συνιστά α-
ξιόλογη τεχνική πρόοδο σημαντικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος, σε σχέση 
με την εφεύρεση που διεκδικείται στο 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή την προστα-
τευόμενη φυτική ποικιλία. 

 

4. Αρμόδιο  για  τη χορήγηση της άδειας 
που αναφέρεται στις παραγράφους 1 & 
2 είναι το δικαστήριο του άρθρου 13 
παρ. 10 του Ν. 1733/1987. Οι διατάξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 1733/1987, εφαρ-
μόζονται κατ' αναλογία. Εφόσον μια ά-
δεια για φυτική ποικιλία μπορεί να χορη-

γηθεί μόνο από το Κοινοτικό Γραφείο 
Φυτικών Ποικιλιών, ισχύει το άρθρο 29 
του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 2100/94. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Άρθρο 11 

 
1. Όταν μια εφεύρεση αφορά βιολογικό 
υλικό που δεν είναι προσιτό στο κοινό 
και δεν μπορεί να περιγραφεί στην αίτη-
ση ενώπιον του ΟΒΙ για τη χορήγηση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας κατά τρόπο 
που να επιτρέπει σε έναν ειδικό να υλο-
ποιήσει την εφεύρεση, ή συνεπάγεται τη 
χρήση τέτοιου υλικού, η περιγραφή θεω-
ρείται επαρκής για την εφαρμογή του δι-
καίου ευρεσιτεχνίας μόνο εφόσον: 

 

α.  το βιολογικό υλικό κατατέθηκε το αρ-
γότερο την ημέρα της κατάθεσης της 
αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε 
αναγνωρισμένο οργανισμό κατάθε-
σης. Αναγνωρίζονται τουλάχιστον οι 
διεθνείς οργανισμοί κατάθεσης στους 
οποίους έχει απονεμηθεί το καθεστώς 
αυτό σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
συνθήκης της Βουδαπέστης, της 28ης  
Απριλίου 1977, για τη διεθνή αναγνώ-
ριση της κατάθεσης μικροοργανισμών 
για τους σκοπούς της διαδικασίας χο-
ρήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
καλούμενης εφεξής «συνθήκη της 
Βουδαπέστης» όπως αυτή κυρώθηκε 
με το Νόμο 2128/1993 (ΦΕΚ 56, Α΄)  

β.  η υποβληθείσα αίτηση περιλαμβάνει 
τις σχετικές πληροφορίες που έχει 
στη διάθεσή του ο καταθέτης ως 
προς τα χαρακτηριστικά του κατατε-
θειμένου βιολογικού υλικού 

γ.  στην αίτηση για το δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας αναφέρονται ο οργανισμός κα-
τάθεσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου 
της κατάθεσης. 

 

2. Η πρόσβαση στο κατατεθειμένο βιο-
λογικό υλικό διασφαλίζεται με την παρά-
δοση δείγματος: 
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α.  μέχρι την πρώτη δημοσίευση της αί-
τησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, α-
ποκλειστικά στα άτομα που έχουν ε-
ξουσιοδοτηθεί είτε βάσει διεθνών 
συμβάσεων είτε βάσει του εθνικού δι-
καίου ευρεσιτεχνίας  

β.  από την πρώτη δημοσίευση από τον 
ΟΒΙ της αίτησης για το δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας μέχρι τη χορήγηση του δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας, σε οποιον-
δήποτε το ζητήσει ή, με αίτηση του 
καταθέτη, αποκλειστικά και μόνο σε 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα  

γ.  μετά τη χορήγηση του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας και παρά τυχόν ανά-
κληση ή ακύρωση του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, σε οποιονδήποτε το 
ζητήσει. 

 

3. Η παράδοση δείγματος λαμβάνει χώ-
ρα μόνο εφόσον, για τη διάρκεια των α-
ποτελεσμάτων του διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας, ο αιτών αναλαμβάνει: 

α.  να μην διαθέσει σε τρίτους κανένα 
δείγμα του κατατεθειμένου βιολογικού 
υλικού ή άλλου υλικού που παράγεται 
από αυτό και 

β.  να μην χρησιμοποιήσει κανένα δείγμα 
του κατατεθειμένου βιολογικού υλικού 
ή άλλου υλικού που παράγεται από 
αυτό, παρά μόνο για πειραματικούς 
σκοπούς, εκτός εάν ο αιτών τη χορή-
γηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή 
ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας παραιτηθεί ρητά από τη σχετική 
δέσμευση. 

 

4. Εάν η αίτηση απορριφθεί ή θεωρηθεί 
ως μη κατατεθείσα σύμφωνα με τη διά-
ταξη του άρθρου 8 παρ.1 και 2 του Ν. 
1733/1987, η πρόσβαση στο κατατεθει-
μένο υλικό περιορίζεται, με αίτηση του 
καταθέτη, σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμο-
να για 20 χρόνια από την ημερομηνία υ-
ποβολής της αίτησης για δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας. Στην περίπτωση αυτή, ε-
φαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρά-
φου 3. 

5. Οι αιτήσεις του καταθέτη που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β. 
και στην παράγραφο 4 δύνανται να υπο-
βάλλονται μόνο έως την ημερομηνία κα-
τά την οποία θεωρείται ότι έχει ολοκλη-
ρωθεί η τεχνική προετοιμασία της δημο-
σίευσης της αίτησης για χορήγηση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας. 

 

Άρθρο 12 

 
1. Εάν το βιολογικό υλικό που έχει κατα-
τεθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 δεν είναι 
πλέον διαθέσιμο στον αναγνωρισμένο 
Οργανισμό στον οποίο κατατέθηκε, επι-
τρέπεται η εκ νέου κατάθεση του υλικού 
υπό τους ιδίους όρους με εκείνους που 
προβλέπονται από τη συνθήκη της Βου-
δαπέστης. 

 

2. Κάθε νέα κατάθεση ενώπιον του Ορ-
γανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας πρέ-
πει να συνοδεύεται από δήλωση υπογε-
γραμμένη από τον καταθέτη, που πιστο-
ποιεί ότι το εκ νέου κατατιθέμενο βιολο-
γικό υλικό είναι το ίδιο με το αρχικά κα-
τατεθέν. 

 

Άρθρο 13 

 
Αρμόδια αρχή εφαρμογής του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος είναι ο Οργανι-
σμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 
που εδρεύει στην Αθήνα (άρθρο 1, Ν. 
1733/87). 

 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει α-
πό τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε 
τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρό-
ντος διατάγματος. 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 161/31.05.2002 
 

“Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 259/1997 προς τις διατάξεις της 
 Οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  

13ης  Οκτωβρίου 1998 για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων” 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
1338/83 «Εφαρμογή του κοινοτικού δι-
καίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 
1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 21) καθώς και του άρθρου 65 
του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101). 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου 
του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθή-
κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων 
που περιλαμβάνονται στην Τελική Πρά-
ξη» (ΦΕΚ Α΄136).  
 
3. Το τέταρτο άρθρο του Ν. 2417/1996 
«Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης 
για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανι-
κών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης 
Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε 
στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και 
της Συμπληρωματικής Πράξης της 
Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, ό-
πως τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρί-
ου 1979» (ΦΕΚ Α΄ 139). 
 
4. Το ΠΔ 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57). 
 
5.  Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυ-
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 
Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρ-
θρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του 
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποί-
ηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987.  

 
6. για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελ-
ματικών οργανώσεων, των εμπόρων, 
βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 154) και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α 
του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελ-
τίωση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών κα άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 38). 
 
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του 
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού. 
 
8.  Την με αριθμό 157 της 22ας Μαρτίου 
2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. 
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Δια-
τάγματος είναι η προσαρμογή του Προ-
εδρικού διατάγματος 259/1997 «Διατά-
ξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της 
Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιο-
μηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 
και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προ-
στασίας», (ΦΕΚ Α΄ 185) προς τις διατά-
ξεις της Οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου 
της 13ης Οκτωβρίου 1998 «για τη νομική 
προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων» 
(EE L 289/28.10.98). 
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Άρθρο 2 
(άρθρο 1 εδ. γ της οδηγίας 98/71/ΕΚ) 

 
Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 
259/1997 προστίθεται εδάφιο γ, που 
έχει ως εξής: 
 
«γ. “Σύνθετο προϊόν”, το οποίο αποτε-

λείται από πολλά συστατικά δυνάμε-
να να αντικατασταθούν επιτρέποντας 
την αποσυναρμολόγηση και επανα-
συναρμολόγηση του προϊόντος». 

 
Άρθρο 3 

(άρθρο 5 παρ. 2 και άρθρο 3 παρ. 4 της 
οδηγίας 98/71/ΕΚ) 

 
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ΠΔ 
259/1997 αντικαθίσταται η φράση «σχε-
τικά με τις τεχνικές ανάγκες» ως εξής: 
«κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υ-
ποδείγματος». 
 
2. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ΠΔ 
259/1997 αντικαθίσταται ως εξής : 
 
«Ως συνήθης χρήση κατά την έννοια της 
παραπάνω παραγράφου 6, νοείται κάθε 
χρήση εκ μέρους του τελικού καταναλω-
τή, εκτός από τη συντήρηση ή την επι-
σκευή ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες».  
 

Άρθρο 4 
(άρθρο 6 παρ. 2 της οδηγίας 98/71/ΕΚ) 

 
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
του άρθρου 14 του ΠΔ 259/1997 αντι-
καθίσταται ως εξής: 
 
«Δεν αναιρείται ο νέος και ατομικός χα-
ρακτήρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 και 4 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 
στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπό-
δειγμα έχει καταστεί προσιτό στο κοινό 
κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε 
της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης 
για καταχώριση ή εφόσον διεκδικείται 
προτεραιότητα, της ημερομηνίας προτε-

ραιότητας, εάν συντρέχει ένας από τους 
παρακάτω λόγους:»  
 

Άρθρο 5 
(άρθρο 9 της οδηγίας 98/71/ΕΚ) 

 
Το άρθρο 27 του ΠΔ 259/1997 αντικαθί-
σταται ως εξής:  
 
1. «Ο δικαιούχος προστατεύεται και έ-
ναντι σχεδίων ή υποδειγμάτων που δεν 
προκαλούν στον ενημερωμένο χρήστη 
διαφορετική συνολική εντύπωση. 
 
2. Για την εκτίμηση του πεδίου προστα-
σίας λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός 
ελευθερίας του δημιουργού του σχεδίου 
ή υποδείγματος κατά την εκπόνηση του 
σχεδίου ή υποδείγματος».  
 

Άρθρο 6 
(άρθρο 11 παρ. 1 εδ. α και δ, παρ. 4 και 

7 της οδηγίας 98/71/ΕΚ) 
 
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ΠΔ 
259/1997 προστίθενται νέα εδάφια ε. και 
στ. ως εξής: 
 
«ε. δεν πρόκειται για σχέδιο ή υπόδειγ-
μα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 
εδ. α» 
«στ. εάν το σχέδιο ή υπόδειγμα συ-
γκρούεται με προηγούμενο σχέδιο ή     
υπόδειγμα το οποίο έχει διατεθεί στο 
κοινό μετά την κατάθεση της αίτησης     
καταχώρισης ή, εάν διεκδικείται προτε-
ραιότητα, μετά την προτεραιότητα,     και  
το οποίο προστατεύεται ήδη πριν από 
την εν λόγω ημερομηνία με καταχωρι-
σμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ή 
αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχε-
δίου ή υποδείγματος ή υποδείγματος ή 
με καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος 
στο οικείο κράτος μέλος, ή με αίτηση για 
καταχώριση των σχετικών δικαιωμά-
των». 
 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ΠΔ 
259/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Το λόγο ακυρότητας που προβλέπεται 
στην παρ. 1 εδ. στ. μπορεί να  επικαλε-
στεί μόνο ο υποβάλλων την αίτηση ή ο 
κάτοχος του ανταγωνιστικού δικαιώμα-
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανά-
λογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 15 του Ν. 1733/1987». 
 
3. Στο άρθρο 16 του ΠΔ 259/1997 προ-
στίθεται νέα παρ. 5 ως εξής: 
 
«Αν έχει κηρυχθεί άκυρο ένα καταχωρι-
σμένο σχέδιο ή υπόδειγμα δυνάμει του 
άρθρου 16 παρ. 1 εδ. β., το σχέδιο ή 
υπόδειγμα μπορεί να καταχωρισθεί ή να 
διατηρηθεί το δικαίωμα σε τροποποιη-
μένη μορφή, εάν με τη μορφή αυτή πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις  προστασίας 
και  διατηρείται η ταυτότητα του σχεδίου 
ή υποδείγματος. Η καταχώριση ή η  δια-
τήρηση σε τροποποιημένη μορφή μπο-
ρεί να περιλαμβάνει καταχώριση συνο-
δευόμενη από μερική παραίτηση εκ μέ-
ρους του κατόχου του δικαιώματος επί 
σχεδίου ή υποδείγματος ή εγγραφή σε 
μητρώο σχεδίων και υποδειγμάτων δι-
καστικής απόφασης με την οποία κη-
ρύσσεται η μερική ακυρότητα του σχεδί-
ου ή υποδείγματος». 
 

 
 

Άρθρο 7 
(άρθρο 15 της οδηγίας 98/71/ΕΚ) 

 
Μετά το άρθρο 29 του ΠΔ 259/1997 
προστίθεται νέο άρθρο 29Α ως εξής: 
 
«”Ανάλωση δικαιωμάτων”  
Τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώ-
ριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν εκτεί-
νονται στις πράξεις που αφορούν ένα 
προϊόν στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή 
εφαρμοστεί ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που 
εμπίπτει στο πεδίο προστασίας του σχε-
τικού δικαιώματος, όταν το προϊόν έχει 
διατεθεί στην αγορά της Κοινότητας από 
τον ίδιο το δικαιούχο του σχεδίου ή υ-
ποδείγματος ή με τη συναίνεσή του».  
 

Άρθρο 8 
 
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος 
αρχίζει από της 28ης Οκτωβρίου 2001, 
ημερομηνίας κατά την οποία σύμφωνα 
με τα άρθρο 19 παρ. 1, της αριθ. 
98/71/ΕΚ Οδηγίας τα κράτη-μέλη έπρε-
πε να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νο-
μοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους με 
την Οδηγία αυτή.  
 
Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε 
τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του 
Προεδρικού Διατάγματος.  
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ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14113/ΕΦΑ/3850/13.01.2003 

 

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 12149/ΕΦΑ/2248 
(ΦΕΚ Β΄ 1240/11.10.2000)  

"Βραβεία και οικονομική ενίσχυση εφευρετών" 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρά-
γραφος 4 του νόμου 1733/1987 «Μετα-
φορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολο-
γική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής 
Ατομικής ενέργειας» (ΦΕΚ 171, Α΄). 

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 
«Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 13, Α΄). 

 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 27/1996 «Συγ-
χώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Α-
νάπτυξης» (ΦΕΚ 19, Α’/1.2.1996). 

 

4. Την ανάγκη τροποποίησης της ισχύ-
ουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
12149/ΕΦΑ/2248 (ΦΕΚ Β΄, 1240) για τα 
βραβεία και την οικονομική ενίσχυση 
των εφευρετών, με στόχο την απλού-
στευση των διαδικασιών για το σκοπό 
της περαιτέρω προώθησης της τεχνολο-
γικής και βιομηχανικής ανάπτυξης της 
χώρας. 

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυ-
τής της απόφασης δεν προκαλείται δα-
πάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσεων 

 

1. Συνίσταται στον Οργανισμό Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) επιτροπή με την 

ονομασία «Επιτροπή Αξιολόγησης Ε-
φευρέσεων», η οποία γνωμοδοτεί για 
την απονομή βραβείων και επαίνων σε 
εφευρέτες, μόνιμους κατοίκους της Ελ-
λάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-
ρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 

 

2. Προς την Επιτροπή εισηγείται ο Γε-
νικός Διευθυντής του ΟΒΙ. Ο Γενικός 
Διευθυντής του ΟΒΙ, μπορεί ως εισηγη-
τής της Επιτροπής να ζητήσει από τις υ-
πηρεσίες του Οργανισμού τη συνδρομή 
τους για την προετοιμασία των εισηγή-
σεων. 

 
3. Τυχόν αποφάσεις της επιτροπής που 
επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση στον 
ΟΒΙ, εκτελούνται μόνον εφόσον προβλέ-
πονται οι αντίστοιχες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού. 

 
4. Οι προτάσεις της Επιτροπής υποβάλ-
λονται στον Υπουργό Ανάπτυξης για έ-
γκριση και πρέπει να είναι αιτιολογημέ-
νες σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφα-
σης αυτής. 

 

Άρθρο 2 

Σύνθεση - λειτουργία της επιτροπής 

 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσε-
ων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης με τετραετή θητεία. Η θητεία 
όλων των μελών της Επιτροπής μπορεί 
να ανανεώνεται. 

 

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσε-
ων είναι επταμελής και αποτελείται από:  

 

α. τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποί-
ος είναι προσωπικότητα από τον επι-
στημονικό ή/ και επιχειρηματικό χώ-
ρο, με αναγνωρισμένο κύρος στον το-
μέα της τεχνολογικής ανάπτυξης. 
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β.  τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, επι-
στήμονα, με εμπειρία σε θέματα τε-
χνολογίας, ο οποίος αναπληρώνει τον 
Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος.  

γ. πέντε μέλη με γνώσεις σε θέματα και-
νοτομίας, στους οποίους συμπε-
ριλαμβάνονται ένας επιστήμονας θετι-
κής κατεύθυνσης, ένας δικηγόρος και 
ένας επιστήμονας με εμπειρία σε θέ-
ματα χρηματοδότησης της καινοτο-
μίας. Για κάθε μέλος της Επιτροπής 
ορίζεται και ένα αναπληρωματικό. 

 

1. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επι-
τροπής ανατίθεται στον ΟΒΙ. 

 

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσε-
ων βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι πα-
ρόντες τουλάχιστον ο Πρόεδρος ή ο Α-
ντιπρόεδρος και τρία εκ των μελών της 
με δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των παρόντων μελών της και σε περί-
πτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου, ή του Αντιπροέδρου αν ο 
Πρόεδρος απουσιάζει. 

 

3. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτρο-
πής συμμετέχουν στις εργασίες της χω-
ρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον παρίστα-
νται τα μέλη τα οποία αναπληρώνουν. 

 

4. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, μέλη και 
αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής δι-
καιούνται, για κάθε συμμετοχή σε συ-
νεδρίασή της, αμοιβή ίση με την εκάστο-
τε αμοιβή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΒΙ. 

 

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

6. Δεν μπορούν να είναι μέλη της Επι-
τροπής όσα άτομα αναφέρονται ή συμ-
μετέχουν στη διοίκηση ή είναι μέτοχοι 
νομικών προσώπων, που αναφέρονται 
στις αιτήσεις ή τα διπλώματα ευρεσιτε-
χνίας, που συμμετέχουν στη διαδικασία 
αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία δημοσίευσης 

 

1. Η Επιτροπή δίνει ευρεία δημοσιότητα 
σε πρόσκληση προς τους εφευρέτες, κά-
τοικους Ελλάδας, να εκδηλώσουν το εν-
διαφέρον τους για συμμετοχή στην δια-
δικασία επιλογής. 

 

2. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του ΟΒΙ. 

 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα 
διαδικασία έχουν εκείνοι που έχουν ορι-
σθεί ως εφευρέτες στις παρακάτω περι-
πτώσεις:  

 

α.  σε αίτηση για χορήγηση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας που έχει κατατεθεί στον 
OBI, 

β.  σε ευρωπαϊκή αίτηση για χορήγηση 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η οποία 
συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα στις 
προσδιοριζόμενες χώρες, 

γ.  σε διεθνή αίτηση, η οποία συμπερι-
λαμβάνει την Ελλάδα στις προσδιορι-
ζόμενες χώρες, 

δ. σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που έχει 
χορηγηθεί από τον OBI, 

ε.  σε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας, που έχει εισέλθει στην εθνική φά-
ση στην Ελλάδα, και με την προϋπό-
θεση ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ε-
ξής προϋποθέσεις: 

i) κατά τη στιγμή της κατάθεσης της 
σχετικής αίτησης για χορήγηση Ελλη-
νικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευ-
ρεσιτεχνίας ή της διεθνούς αίτησης, 
είχαν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, 

ii) δεν έχει παρέλθει πενταετία από 
την επικαλούμενη προτεραιότητα στη 
σχετική αίτηση ή την ημερομηνία κα-
τάθεσης της σχετικής αίτησης εφόσον 
δεν υπάρχει επίκληση προτεραιότη-
τας σε αυτήν, και 
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iii) η σχετική αίτηση έχει δημοσιευθεί, 
ή έχει χορηγηθεί το δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας. 

 

Άρθρο 5 

Υποβολή αίτησης 

 

1. Η αίτηση για συμμετοχή στην διαδικα-
σία αξιολόγησης των εφευρέσεων υπο-
βάλλεται στον OBI. Ο γραμματέας της ε-
πιτροπής χορηγεί αποδεικτικό κατάθε-
σης της αίτησης για συμμετοχή στη δια-
δικασία αξιολόγησης. 

 

2. Η Επιτροπή ορίζει τις προθεσμίες, 
την χρονική περίοδο και τον τρόπο υπο-
βολής των αιτήσεων για συμμετοχή στη 
διαδικασία αξιολόγησης καθώς επίσης 
και τα στοιχεία που θα περιέχει η αίτη-
ση, μεταξύ των οποίων είναι:  

 

α.  Αίτημα του εφευρέτη για συμμετοχή 
στην διαδικασία με πλήρη προσδιορι-
σμό της ταυτότητάς του. 

β.  Αναφορά στα στοιχεία προσδιορι-
σμού της εφεύρεσης. 

 

Ο αιτών εφευρέτης μπορεί να καταθέσει 
εντός προθεσμίας, που ορίζεται από την 
Επιτροπή, κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο 
συνεκτιμάται από την Επιτροπή κατά 
την αξιολόγηση της εφεύρεσης. 

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία αξιολόγησης 

 

1. Για την αξιολόγηση των εφευρέσεων 
η επιτροπή εξετάζει, το ύψος της εφευ-
ρετικής δραστηριότητας, που εμπεριέχει 
η εφεύρεση, και εκτιμά τη δυνατότητα 
συμβολής της στην τεχνολογική και βιο-
μηχανική ανάπτυξη της χώρας. 

 

2. Για την εκτίμηση της εφευρετικής δρα-
στηριότητας η Επιτροπή λαμβάνει υπό-
ψη τις εκθέσεις έρευνας, που τυχόν έ-
χουν συνταχθεί είτε κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 8 του Ν. 1733/1987 κατά την 
διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευ-

ρεσιτεχνίας από τον OBI, είτε κατ' εφαρ-
μογή του Ν. 1607/1986 (ΦΕΚ 85, Α΄) κα-
τά τη διαδικασία χορήγησης Ευρωπαϊ-
κού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρε-
σιτεχνίας (ΕΡΟ), είτε κατ' εφαρμογή του 
Ν. 1883/1990 (ΦΕΚ 45, Α΄) κατά τη δια-
δικασία επεξεργασίας διεθνούς αίτησης 
που έχει κατατεθεί στον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
(WIPO). 

 

3. Η Επιτροπή επιλέγει μεταξύ των ε-
φευρέσεων, που αναφέρονται στις αιτή-
σεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης, αυτές για τις οποίες εκτιμά ότι α) ε-
μπεριέχουν ιδιαίτερη εφευρετική δρα-
στηριότητα, και β) έχουν σημαντικές 
προοπτικές για να συμβάλουν στην τε-
χνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της 
χώρας, και καταρτίζει πίνακα στον οποίο 
τις κατατάσσει αξιολογικά. 

 

4. Η αξιολόγηση των εφευρέσεων, που 
πραγματοποιεί η Επιτροπή δεν σχετίζε-
ται με την εξέλιξη τυχόν διοικητικών δια-
δικασιών ενώπιον εθνικών ή άλλων αρ-
χών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

Άρθρο 7 

Βραβεία - Έπαινοι 

 

1. Μετά από πρόταση του Γενικού Διευ-
θυντή του OBI και εφόσον υπάρχει πρό-
βλεψη κονδυλίων στον προϋπολογισμό 
της αντίστοιχης οικονομικής χρήσης του 
Οργανισμού, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει την απονομή βραβείων στις ε-
πικρατέστερες των εφευρέσεων που συ-
μπεριλαμβάνονται στον πίνακα που 
προβλέπεται στη παράγραφο 3 του άρ-
θρου 6 της παρούσης. Ο αριθμός των ε-
φευρέσεων, για τις οποίες χορηγούνται 
βραβεία δε μπορεί να υπερβαίνει τις ο-
κτώ. 

 

2. Το ποσό για  κάθε ένα  από  τα παρα- 

πάνω βραβεία ορίζεται κατ' ανώτατο ό-
ριο σε 10.000 Ευρώ. 
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3. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την 
απονομή επαίνων για τις εφευρέσεις του 
πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 6 
της παρούσης, σε εφευρέσεις, για τις ο-
ποίες δε χορηγούνται βραβεία. 

 

4. Η Επιτροπή συντάσσει πρόταση, 
στην οποία αναφέρει τις εφευρέσεις για 
τις οποίες προτείνεται να απονεμηθούν 
βραβεία και έπαινοι, το ύψος των βρα-
βείων και τα ονόματα των εφευρετών 
στους οποίους θα απονεμηθούν τα βρα-
βεία και οι έπαινοι. Η πρόταση υποβάλ-
λεται για έγκριση στον Υπουργό Ανά-
πτυξης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποδέ-
χεται ή απορρίπτει τις προτάσεις της Ε-
πιτροπής σύμφωνα με την κρίση του. 

 

5. Σε περίπτωση, που η εφεύρεση 
πραγματοποιήθηκε από κοινού από πε-
ρισσότερους του ενός εφευρέτες, το 
βραβείο ή ο έπαινος απονέμεται στους 
εφευρέτες που υπογράφουν την αίτηση 
για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγη-
σης, σύμφωνα με το άρθρο 5. 

 

6. Η διαδικασία βράβευσης γίνεται κατά 
κανόνα μία φορά κάθε δύο χρόνια με α-
πόφαση της Επιτροπής, μετά από πρό-
σκληση που απευθύνει ο Γενικός Διευ-
θυντής του ΟΒΙ. 

 

7. Η απονομή των βραβείων γίνεται από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης σε ειδική τελε-
τή την οποία επιμελείται ο OBI. Τα έξο-
δα της τελετής βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του OBI. 

 

Άρθρο 9 

Μεταβατικές διατάξεις / Έναρξη ισχύος 

 

1. Η θητεία της Επιτροπής, που ορίστη-
κε με την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 
11135/ΕΦΑ/2300, της 26ης Ιουλίου 2001 
του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης 12149/ΕΦΑ/ 2248 (ΦΕΚ Β΄, 
1240), εξακολουθεί να ισχύει. 

 

2. Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 12149/ΕΦΑ/ 
2248 (ΦΕΚ Β΄, 1240). 

 

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

 

4. Η πρώτη απονομή βραβείων μετά τη 
δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
θα πραγματοποιηθεί μετά από πρό-
σκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής 
από τον Γενικό Διευθυντή του OBI. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1891/2004 (EEEK L 328 της 30.10.2004) 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 21ης Οκτωβρίου 2004 

 “Για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αριθμ. 
1383/2003 του συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι 

εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα  
πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των 

εμπορευμάτων που διαπιστώνονται  ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα”  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
Τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας, 

 

Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την παρέμβαση των τελωνειακών 
αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι 
ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δι-
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
έναντι των εμπορευμάτων που διαπι-
στώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δι-
καιώματα [1], και ιδίως το άρθρο 20, 

 
Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

 
1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
θέσπισε κοινούς κανόνες με σκοπό να 
απαγορευτεί η είσοδος, η θέση σε ε-
λεύθερη κυκλοφορία, η έξοδος, η εξαγω-
γή, η επανεξαγωγή, η υπαγωγή υπό κα-
θεστώς αναστολής, σε ελεύθερη ζώνη ή 
σε ελεύθερη αποθήκη, εμπορευμάτων 
παραποίησης/απομίμησης καθώς και ε-
μπορευμάτων αναπαραχθέντων χωρίς 
άδεια (πειρατικών), και να αντιμετωπι-
στεί αποτελεσματικά η παράνομη διάθε-
ση στο εμπόριο τέτοιων εμπορευμάτων, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται η ελευ-
θερία του νόμιμου εμπορίου. 

 

2. Δεδομένου ότι με τον κανονι σμό (ΕΚ) 
αριθ. 1383/2003 αντικαταστάθηκε ο κα-

 
1 ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 7 

νονισμός (ΕΚ) αριθ. 3295/94 του Συμ-
βουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, περί 
του καθορισμού των μέτρων για την ει-
σαγωγή στην Κοινότητα καθώς και την 
εξαγωγή και επανεξαγωγή από την Κοι-
νότητα εμπορευμάτων που παραβιά-
ζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας [2], πρέπει να αντικατασταθεί 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/95 της Ε-
πιτροπής [3], που θέσπισε τις διατάξεις 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
3295/94. 

 

3. Πρέπει  να  καθοριστούν, ανάλογα με 
τους διάφορους τύπους δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που μπορούν να είναι 
αντιπρόσωποι του δικαιούχου ή κάθε 
άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να 
χρησιμοποιεί αυτό το δικαίωμα. 

 

4. Πρέπει να προσδιοριστούν τα δικαιο-
λογητικά περί ύπαρξης δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας, που απαιτού-
νται στο πλαίσιο του άρθρου 5 παρά-
γραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003. 

 

5. Για να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση και 
η ομοιομορφία τόσο ως προς την ουσία 
όσο και ως προς τη μορφή των εντύπων 
της αίτησης παρέμβασης, καθώς και 
των πληροφοριών που αναγράφονται 
στα έντυπα της αίτησης παρέμβασης ό-

 
2 ΕΕ L 341 της 30.12.1994, σ. 8 κανονισμός ό-
πως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι-
σμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 
16.5.2003, σ. 1) 
3 ΕΕ L 133 της 17.6.1995, σ. 2 κανονισμός όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προ-
σχώρησης του 2003 
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πως καθορίζονται στο πλαίσιο του άρ-
θρου 5 παράγραφοι 1 και 4 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, πρέπει να 
συνταχθεί υπόδειγμα στο οποίο πρέπει 
να αντιστοιχεί το προαναφερθέν έντυπο. 
Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί το γλωσ-
σικό καθεστώς που θα εφαρμόζεται για 
την αίτηση παρέμβασης που προβλέπε-
ται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του 
προαναφερθέντος κανονισμού. 

 

6. Πρέπει να διευκρινιστεί ο τύπος των 
πληροφοριών που πρέπει να αναγρά-
φονται στην αίτηση παρέμβασης, ώστε 
να μπορούν οι τελωνειακές διοικήσεις να 
αναγνωρίζουν ευκολότερα τα εμπορεύ-
ματα που ενδέχεται να παραβιάζουν δι-
καίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 

7. Πρέπει να διευκρινιστεί ο τύπος της 
δήλωσης, που αποσκοπεί στην ανάλη-
ψη ευθύνης από το δικαιούχο, η οποία 
θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτε-
ται στην αίτηση παρέμβασης. 
 

8. Για λόγους ασφάλειας δικαίου πρέπει 
να καθοριστεί η έναρξη των προθεσμιών 
που προβλέπονται στο άρθρο 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003. 
 

9. Προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή 
αφενός να παρακολουθεί την αποτελε-
σματική εφαρμογή της διαδικασίας που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1383/2003, να συντάσσει, την κατάλλη-
λη στιγμή, την έκθεση που προβλέπεται 
στο άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού, 
καθώς και να επιχειρεί να εκτιμά ποσοτι-
κά και ποιοτικά τα φαινόμενα απάτης, 
και αφετέρου, για να μπορούν τα κράτη 
μέλη να προβαίνουν σε ανάλυση του ε-
νυπάρχοντος κινδύνου, πρέπει να θε-
σπιστούν οι κανόνες που θα διέπουν 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών και της Επιτροπής. 
 

10. Ο  παρών  κανονισμός πρέπει να τε-
θεί σε εφαρμογή την ίδια ημερομηνία με  
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003. 
 

11. Τα μέτρα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με 
τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού 
κώδικα. 

 
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 
Άρθρο 1 

 
Κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγρα-
φος 2 στοιχείο β. του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1383/2003, εφεξής "ο βασικός κα-
νονισμός", φυσικά και νομικά πρόσωπα 
δύνανται να είναι αντιπρόσωποι του δι-
καιούχου ή κάθε άλλου προσώπου ε-
ξουσιοδοτημένου να χρησιμοποιεί αυτό 
το δικαίωμα.   

 

Μεταξύ των προσώπων που αναφέρο-
νται στο πρώτο εδάφιο συγκαταλέγονται 
οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, που 
έχουν ως μοναδικό σκοπό ή ως έναν α-
πό τους κύριους σκοπούς τη διαχείριση 
ή την εκμετάλλευση δικαιωμάτων δη-
μιουργού ή συγγενικών δικαιωμάτων, οι 
όμιλοι ή οι αντιπρόσωποι, που έχουν 
καταθέσει αίτηση καταχώρισης μιας 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευ-
σης ή μιας προστατευόμενης γεωγραφι-
κής ένδειξης, καθώς και οι δημιουργοί 
νέων φυτικών ποικιλιών. 

 
Άρθρο 2 

 
1. Όταν αίτηση παρέμβασης, κατά την 
έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 του 
βασικού κανονισμού, υποβάλλεται από 
τον ίδιο το δικαιούχο, ως δικαιολογητικό 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρά-
γραφος 5 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω 
κανονισμού μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν τα ακόλουθα: 

 

α.  για τα δικαιώματα που αποτελούν α-
ντικείμενο καταχώρισης ή, ενδεχομέ-
νως, κατάθεσης, απόδειξη καταχώρι-
σης από τη σχετική υπηρεσία ή από-
δειξη κατάθεσης 
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β. για το δικαίωμα δημιουργού, τα συγ-
γενικά δικαιώματα ή το δικαίωμα επί 
μη καταχωρισθέντων ή μη κατατεθέ-
ντων σχεδίων και υποδειγμάτων, κά-
θε απόδειξη που πιστοποιεί την ι-
διότητα του δημιουργού ή του αρχι-
κού δικαιούχου. 

 

Μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη, όπως 
αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α., αντίγραφο της καταχώρισης 
σε βάση δεδομένων εθνικής ή διεθνούς 
υπηρεσίας. 

 

Για τις προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης και τις προστατευόμενες γε-
ωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α. η απόδει-
ξη αποτελείται, μεταξύ άλλων, από από-
δειξη ότι ο δικαιούχος είναι όντως ο πα-
ραγωγός ή ο όμιλος, και απόδειξη κατα-
χώρισης της ονομασίας/ένδειξης. Το πα-
ρόν εδάφιο εφαρμόζεται κατ' αναλογία 
για τον οίνο και τα αλκοολούχα ποτά. 

 

2. Όταν κατατίθεται η αίτηση παρέμβα-
σης από κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιο-
δοτημένο να χρησιμοποιεί ένα από τα 
δικαιώματα που παρατίθενται στο άρ-
θρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανο-
νισμού, δικαιολογητικό αποτελεί, πέραν 
των αποδείξεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 1 του παρόντος άρθρου, ο τίτλος 
βάσει του οποίου το συγκεκριμένο πρό-
σωπο εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί 
το συγκεκριμένο δικαίωμα. 

 

3. Όταν η αίτηση παρέμβασης κατατίθε-
ται από αντιπρόσωπο του δικαιούχου ή 
άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να 
χρησιμοποιεί ένα από τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρά-
γραφος 2 του βασικού κανονισμού, δι-
καιολογητικό αποτελεί, πέραν των απο-
δείξεων που προβλέπονται στην παρά-
γραφο 1 του παρόντος άρθρου, η από-
δειξη του δικαιώματος του αντιπροσώ-
που να ενεργεί. 

 

Ο αντιπρόσωπος που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, οφείλει να προσκομίσει 
τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 
6 του βασικού κανονισμού, υπογεγραμ-
μένη από τα πρόσωπα που αναφέρο-
νται στις παραγράφους 1 και 2 του πα-
ρόντος άρθρου, ή τίτλο δυνάμει του ο-
ποίου εξουσιοδοτείται να αναλάβει όλα 
τα έξοδα που προκύπτουν από την τε-
λωνειακή παρέμβαση εξ ονόματός τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του βασικού 
κανονισμού. 

 
Άρθρο 3 

 
1. Τα έγγραφα επί των οποίων συμπλη-
ρώνονται οι αιτήσεις παρέμβασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 4 του βασικού κανονισμού, οι απο-
φάσεις που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 7 και 8 του εν λόγω άρθρου καθώς 
και η δήλωση που προβλέπεται στο άρ-
θρο 6 του εν λόγω κανονισμού, πρέπει 
να συμφωνούν με τα έντυπα που παρα-
τίθενται στα παραρτήματα του παρόντος 
κανονισμού. 

Τα έντυπα συμπληρώνονται μηχανικά ή 
ηλεκτρονικά ή διά χειρός με ευανάγνω-
στους χαρακτήρες. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση συμπληρώνονται με μελάνι 
και με κεφαλαία γράμματα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, τα έντυπα δεν φέρουν σβησί-
ματα, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές. Ε-
φόσον το έντυπο συμπληρώνεται ηλε-
κτρονικά, τίθεται στη διάθεση του αιτού-
ντος υπό ψηφιακή μορφή, σε έναν ή πε-
ρισσότερους δημόσιους ιστότοπους 
στους οποίους είναι δυνατή η ηλεκτρονι-
κή απευθείας πρόσβαση. Μπορεί εν συ-
νεχεία να αναπαραχθεί με ιδιωτικά μέσα 
εκτύπωσης. 

Όταν χρησιμοποιούνται συμπληρωματι-
κά φύλλα που αναφέρονται στις θέσεις 
8, 9, 10 και 11 του εντύπου επί του ο-
ποίου συντάσσεται η αίτηση παρέμβα-
σης που προβλέπεται στο άρθρο 5 πα-
ράγραφος 1 του βασικού κανονισμού ή 
στις θέσεις 7, 8, 9, 10 του εντύπου επί 
του οποίου συντάσσεται η αίτηση πα-
ρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 
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5 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονι-
σμού, αυτά θεωρείται ότι αποτελούν α-
ναπόσπαστο τμήμα του εντύπου. 

 

2. Τα έντυπα που αφορούν την αίτηση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγρα-
φος 4 του βασικού κανονισμού εκτυπώ-
νονται και συμπληρώνονται σε μια από 
τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας 
που καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο πρέπει 
να υποβληθεί η αίτηση παρέμβασης και 
συνοδεύονται, ενδεχομένως, από μετα-
φράσεις. 

 

3. Το έντυπο αποτελείται από δύο αντί-
τυπα: 

 

α.  το αντίτυπο που προορίζεται για το 
κράτος-μέλος στο οποίο υποβάλλεται 
η αίτηση φέρει τον αριθ. 1 

β.  το αντίτυπο που προορίζεται για το 
δικαιούχο δικαιώματος, φέρει τον α-
ριθμό 2. 

 

Το έντυπο, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο, συνοδευόμενο από σει-
ρά αποσπασμάτων που αντιστοιχούν 
στον αριθμό των κρατών-μελών που α-
ναγράφεται στη θέση 6 του εντύπου, κα-
θώς και από τα δικαιολογητικά έγγραφα 
που αναφέρονται στις θέσεις 8, 9 και 10, 
υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή 
αρχή και, αφού γίνει αποδεκτό, φυλάσ-
σεται από την εν λόγω υπηρεσία επί ένα 
τουλάχιστον έτος επιπλέον της νόμιμης 
διάρκειας ισχύος του. 

 

Στην περίπτωση μόνο που το απόσπα-
σμα απόφασης με την οποία γίνεται α-
ποδεκτή αίτηση παρέμβασης απευθύνε-
ται σε ένα ή σε περισσότερα κράτη-μέλη 
παραλήπτες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασι-
κού κανονισμού, το κράτος μέλος που 
λαμβάνει αυτό το απόσπασμα οφείλει να 
συμπληρώνει αμέσως το τμήμα "απόδει-
ξη παραλαβής" με την ημερομηνία πα-
ραλαβής του και να επιστρέφει ένα αντί-
γραφο του εν λόγω αποσπάσματος στην 

αρμόδια αρχή που αναφέρεται στη θέση 
2 του εντύπου. 

 

Ο δικαιούχος δύναται, κατά τη διάρκεια 
ισχύος της αίτησής του για κοινοτική πα-
ρέμβαση, να ζητήσει από το κράτος μέ-
λος στο οποίο κατατέθηκε αρχικά η αίτη-
ση, την παρέμβαση σε νέο κράτος μέλος 
το οποίο δεν αναφερόταν προηγουμέ-
νως. Στην περίπτωση αυτή, η νέα αίτη-
ση ισχύει για την εναπομένουσα περίο-
δο της αρχικής αίτησης και δύναται να α-
νανεωθεί, σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται για την αρχική. 

 
Άρθρο 4 

 
Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παρά-
γραφος 6 του βασικού κανονισμού, ο τό-
πος κατασκευής ή παραγωγής, το δί-
κτυο διανομής ή το όνομα των κατόχων 
αδειών και άλλες πληροφορίες, μπο-
ρούν να ζητούνται από την υπηρεσία 
που είναι επιφορτισμένη να παραλαμ-
βάνει και να επεξεργάζεται τις αιτήσεις 
παρέμβασης, ώστε να διευκολύνεται η 
τεχνική ανάλυση των εν λόγω προϊό-
ντων. 

 
Άρθρο 5 

 
Όταν αίτηση παρέμβασης κατατίθεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
του βασικού κανονισμού, πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας των τριών εργάσι-
μων ημερών, οι προθεσμίες που προ-
βλέπονται στα άρθρα 11 και 13 του εν 
λόγω κανονισμού αρχίζουν να υπολογί-
ζονται από την επομένη της ημερομηνί-
ας παραλαβής της αίτησης παρέμβασης 
που έγινε αποδεκτή από την τελωνειακή 
αρχή που έχει οριστεί για το σκοπό αυ-
τό. 

 

Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρα-
φος 1 του βασικού κανονισμού, η τελω-
νειακή αρχή ενημερώσει τον διασαφη-
στή ή τον κάτοχο των εμπορευμάτων για 
την αναστολή της χορήγησης άδειας πα-
ραλαβής ή για τη δέσμευση των εμπο-
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ρευμάτων για τα οποία υπάρχουν υ-
πόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η προθεσμία 
των τριών εργάσιμων ημερών αρχίζει να 
υπολογίζεται μόνο από την κοινοποίηση 
προς το δικαιούχο. 

 
Άρθρο 6 

 
Όσον αφορά τα αλλοιώσιμα προϊόντα, η 
διαδικασία αναστολής της χορήγησης ά-
δειας παραλαβής ή δέσμευσης των εν 
λόγω εμπορευμάτων κινείται, κατά προ-
τεραιότητα, για όσα εκ των προϊόντων α-
ποτελούσαν προηγουμένως το αντικεί-
μενο κατάθεσης αίτησης παρέμβασης. 

 
Άρθρο 7 

 
1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρ-
θρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κα-
νονισμού, ο δικαιούχος ενημερώνει την 
τελωνειακή αρχή για το ότι έχει κινηθεί 
διαδικασία με στόχο να αποδειχθεί κατά 
πόσο υπάρχει παραβίαση δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία. Εξαιρουμένων 
των αλλοιώσιμων προϊόντων, εάν το 
τμήμα που υπολείπεται από την προθε-
σμία που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του βασι-
κού κανονισμού, δεν επαρκεί για να ζη-
τηθεί τέτοια διαδικασία, η προθεσμία αυ-
τή μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδά-
φιο του εν λόγω κανονισμού. 

 

2. Εάν έχει προηγουμένως παραχωρη-
θεί παράταση της προθεσμίας κατά δέ-
κα εργάσιμες ημέρες βάσει του άρθρου 
11 του βασικού κανονισμού, δεν χορη-
γείται παράταση βάσει του άρθρου 13 
του εν λόγω κανονισμού. 

 
Άρθρο 8 

 
1. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Ε-
πιτροπή, το συντομότερο δυνατό, τις 
πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια τε-
λωνειακή αρχή που είναι επιφορτισμένη 

να παραλαμβάνει και να διεκπεραιώνει 
την αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγρα-
φος 2 του βασικού κανονισμού. 

 

2. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, 
κάθε κράτος-μέλος κοινοποιεί στην Επι-
τροπή τον κατάλογο του συνόλου των 
γραπτών αιτήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 4 του 
βασικού κανονισμού, αναγράφοντας το 
όνομα και τα στοιχεία του δικαιούχου, το 
είδος του δικαιώματος για το οποίο υπο-
βλήθηκε η αίτηση, καθώς και συνοπτική 
περιγραφή του προϊόντος. Οι αιτήσεις 
που δεν έγιναν δεκτές πρέπει επίσης να 
καταχωρίζονται. 

 

3. Κατά το μήνα που έπεται του τέλους 
κάθε τριμήνου, τα κράτη-μέλη κοινο-
ποιούν στην Επιτροπή κατάλογο ανά τύ-
πο προϊόντος, ο οποίος περιέχει λεπτο-
μερή στοιχεία για τις περιπτώσεις για τις 
οποίες ανεστάλη η χορήγηση άδειας πα-
ραλαβής ή αποφασίστηκε δέσμευση των 
εμπορευμάτων. Στα εν λόγω στοιχεία 
περιλαμβάνονται όλα τα ακόλουθα: 

 

α.  το όνομα του δικαιούχου, η περιγρα-
φή του εμπορεύματος, και εφόσον εί-
ναι γνωστά, η καταγωγή, η προέλευ-
ση και ο προορισμός του εμπορεύμα-
τος, η ονομασία του παραβιασθέντος 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 

β.  η ποσότητα, ανά τεμάχιο, των εμπο-
ρευμάτων που αποτέλεσαν το αντικεί-
μενο της αναστολής χορήγησης ά-
δειας παραλαβής ή δέσμευσης, η τε-
λωνειακή τους κατάσταση, ο τύπος 
του παραβιασθέντος δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας, το χρησιμο-
ποιηθέν μέσο μεταφοράς 

γ.  το κατά πόσο πρόκειται για εμπορική 
ή περιστασιακή διακίνηση, εάν πρό-
κειται για διαδικασία που έχει αναλη-
φθεί ύστερα από αίτηση παρέμβασης 
ή ex officio. 

 

4. Τα κράτη-μέλη δύνανται να αποστέλ-
λουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετι-
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κά με την πραγματική ή την πιθανολο-
γούμενη αξία των εμπορευμάτων για τα 
οποία ανεστάλη η χορήγηση άδειας πα-
ραλαβής ή αποφασίστηκε δέσμευση. 

 

5. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή 
διαβιβάζει σε όλα τα κράτη μέλη τα στοι-
χεία που λαμβάνει κατ' εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 4. 

 

6. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο 
των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 
του βασικού κανονισμού, στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σειρά C. 

 
Άρθρο 9 

 
Οι αιτήσεις παρέμβασης που κατατίθε-
νται πριν από την 1η Ιουλίου 2004 εξα-
κολουθούν να ισχύουν έως τη νόμιμη 
λήξη τους και δε δύνανται να ανανεω-
θούν. Πρέπει ωστόσο να συμπληρώνο-
νται από τη δήλωση που προβλέπεται 
στο άρθρο 6 του βασικού κανονισμού, 
υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στα 
παραρτήματα του παρόντος κανονι-
σμού. Η εν λόγω δήλωση ελευθερώνει 

την εγγύηση που ενδεχομένως απαιτεί-
ται στα κράτη-μέλη. 

Όταν η αρμόδια αρχή έχει επιληφθεί, 
πριν από την 1η Ιουλίου 2004, της από-
φασης επί της ουσίας και η διαδικασία ε-
ξακολουθεί να εκκρεμεί κατά την ημερο-
μηνία αυτή, η ελευθέρωση της εγγύησης 
πραγματοποιείται μόνο με τη λήξη της 
εν λόγω διαδικασίας. 

 
Άρθρο 10 

 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/95 κα-
ταργείται. Οι παραπομπές στον καταρ-
γηθέντα κανονισμό θεωρούνται παρα-
πομπές στον παρόντα κανονισμό. 

 
Άρθρο 11 

 
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την ημέρα της δημοσίευσής του στην Ε-
πίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης. 

 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2004. 

 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμε-
σα σε κάθε κράτος-μέλος. 
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ΝOMOΣ 3396/2005 (ΦΕΚ Α΄ 246/06.10.2005) 

 
 “Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση  

των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  

(Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973,  

η οποία τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991)  

της 29ης Νοεμβρίου 2000”  

 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφι-
σε η Βουλή:  

 
Άρθρο πρώτο  

 
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει 
το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, η 
Πράξη Αναθεώρησης της Σύμβασης για 
τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το 
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της 
5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποι-
ήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991), που υ-
πογράφηκε στο Μόναχο στις 29 Νοεμ-
βρίου 2000 και της οποίας το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική 

γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνι-
κή έχει ως εξής:  

 
Άρθρο δεύτερο 

  
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νό-
μου αυτού είναι ο Οργανισμός Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Ο ΟΒΙ χρησι-
μοποιεί το ενοποιημένο κείμενο της Ευ-
ρωπαϊκής Σύμβασης, όπως έχει συντα-
χθεί από τον Ευρωπαϊκό - Οργανισμό 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 

 
Άρθρο τρίτο 

 
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και της Πράξης που κυρώνε-
ται από την πλήρωση των προϋποθέσε-
ων του άρθρου 8 αυτής. 
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ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥΓ3(α) 83657  

(ΦΕΚ 59 Β΄ της 24.01.2006) 

 
“Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον 

 τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται  

για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/1983/ΕΚ Οδηγία 
«περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη  

χρήση», όπως τροποποιήθηκε από τις υπ΄ αριθμ. 2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ  

Οδηγίες για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης και το άρθρο 31 της 
υπ΄αριθμ. 2002/1998/ΕΚ Οδηγίας για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και  

ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη 
διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών αίματος” 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α.  Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 
και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» 
(ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφά-
λαιο, στα αποθεματικά και στις προ-
βλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευ-
ρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδια-
σμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70) και 
του άρθρου 65 του Ν. 1982/1990 
(ΦΕΚ Α΄ 101).  

β.  Των άρθρων 14 παρ. 4 και 2 παρ. 1 
και 2 του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3), ό-
πως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146) «Τροποποί-
ηση και συμπλήρωση των κειμένων 
διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων (ΕΟΦ)» και άλλες διατά-
ξεις. 

γ.  Του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 
1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146). 

δ.  Των άρθρων 47 και 48 του Ν. 
3370/2005 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 176).  

ε. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας γιατην κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 98). 
 

2. Την υπ' αριθμ. 0-613/15η/25.7.2005 
πρόταση του ΔΣ του ΕΟΦ. 

 

3. Την υπ' αριθμ. 27304/17.3.2004 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Υγείας & Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης». 

 

4. Την υπ' αριθμ. 2001/1983/ΕΚ Οδηγία 
«περί κοινοτικού κώδικως για τα φάρμα-
κα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση», όπως τροποποιήθηκε από τις 
υπ' αριθμ. 2002/98/ΕΚ, 2004/27/ΕΚ, 
2004/24/ ΕΚ Οδηγίες. 

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:  

 
Άρθρο 11  

Παράγραφος 6 

Η πραγματοποίηση των μελετών και 
των δοκιμών που απαιτούνται για την ε-
φαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 
και οι συνακόλουθες πρακτικές απαι-
τήσεις δεν θεωρείται ότι αντιβαίνουν στα 
δικαιώματα που προστατεύονται από δι-
πλώματα ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωμα-
τικά πιστοποιητικά προστασίας για τα 
φάρμακα.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1172/2007  
 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 5ης Οκτωβρίου 2007 

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 για τη θέσπιση διατάξεων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την  

παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι 
παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που 

πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι  
παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα 

 
 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
Την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας, 
 
Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την παρέμβαση των τελωνειακών 
αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι 
ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δι-
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
έναντι των εμπορευμάτων που διαπι-
στώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια 
δικαιώματα [1], και ιδίως το άρθρο 20, 
 
Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 
 
1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/ 2003 
προβλέπει την παρέμβαση των τελω-
νειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων 
που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορι-
σμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτη-
σίας. 

 
2. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 
της Επιτροπής [2] θεσπίζει τις διατάξεις 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1383/2003, ιδίως όσον αφορά τα έντυπα 
της αίτησης παρέμβασης. Περιλαμβάνει 
επίσης, στα παραρτήματά του Ι και ΙΙ τα 

 
1 ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 7 
2 ΕΕ L 328 της 30.10.2004, σ. 16 

υποδείγματα στα οποία πρέπει να α-
νταποκρίνονται τα εν λόγω έντυπα. 
 
3. Τα παραρτήματα Ι-Γ και ΙΙ-Γ του κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 περι-
λαμβάνουν τον κατάλογο των αρμοδίων 
αρχών στις οποίες πρέπει να υποβάλ-
λονται αντιστοίχως οι εθνικές και κοινο-
τικές αιτήσεις παρέμβασης. Το άρθρο 8 
του εν λόγω κανονισμού προβλέπει τη 
δημοσίευση από την Επιτροπή του κα-
ταλόγου των αρμόδιων τελωνειακών 
αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρά-
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1383/2003, στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σειρά C. 
Δεδομένου ότι οι κατάλογοι τους οποί-
ους περιλαμβάνουν τα παραρτήματα Ι-Γ 
και ΙΙ-Γ περιέχουν κυμαινόμενα στοιχεία 
που απαιτούν τακτική επικαιροποίηση, η 
δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C 
είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Επομένως 
κρίνεται σκόπιμο να διαγραφούν τα πα-
ραρτήματα Ι-Γ και ΙΙ-Γ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1891/2004. 
 
4. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προ-
σχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
1η Ιανουαρίου 2007. Πρέπει επομένως 
να προσαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1891/2004 έτσι ώστε στο έντυπο 
της κοινοτικής αίτησης παρέμβασης το 
οποίο περιλαμβάνει να αναφέρονται οι 
εν λόγω δύο χώρες. 
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5. Το έντυπο της αίτησης κοινοτικής πα-
ρέμβασης έπρεπε να είχε προσαρμοστεί 
με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1792/2006 της Επιτροπής, της 23ης Ο-
κτωβρίου 2006, για την προσαρμογή 
ορισμένων κανονισμών και αποφάσεων 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εμπορευμάτων, της ελεύθερης κυ-
κλοφορίας προσώπων, της πολιτικής 
ανταγωνισμού, της γεωργίας (κτηνιατρι-
κή και φυτοϋγειονομική νομοθεσία), της 
αλιείας, της πολιτικής μεταφορών, της 
φορολογίας, των στατιστικών, της κοι-
νωνικής πολιτικής και της απασχόλη-
σης, του περιβάλλοντος, της τελωνεια-
κής ένωσης και των εξωτερικών σχέσε-
ων, λόγω της προσχώρησης της Βουλ-
γαρίας και της Ρουμανίας [1], ο οποίος 
τέθηκε σε ισχύ κατά την ημερομηνία έ-
ναρξης της ισχύος της πράξης προσχώ-
ρησης των εν λόγω χωρών. 

 
6. Για λόγους συνέπειας είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί η προσαρμογή του ε-
ντύπου της αίτησης κοινοτικής παρέμ-
βασης από την ημερομηνία προσχώρη-
σης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 
 
7. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1891/2004 πρέπει να τροποποιηθεί α-
ναλόγως. 
 
8. Τα μέτρα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με 
τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού 
κώδικα, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ΕΕ L 362 της 20.12.2006, σ. 1 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 
Άρθρο 1 

 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 
τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Στο παράρτημα Ι, στη θέση 2 του 

εντύπου εθνικής αίτησης παρέμβα-
σης (ΑΠ), διαγράφονται οι όροι "για 
λεπτομέρειες, βλέπε συνημμένο πα-
ράρτημα Ι-Γ". 

2. Το παράρτημα I-Γ διαγράφεται. 
3. Το παράρτημα II αντικαθίσταται από 

το παράρτημα του παρόντος κανονι-
σμού. 

4. Στο παράρτημα ΙΙ-Α, στο τελευταίο 
εδάφιο, διαγράφονται οι όροι "που 
αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ-Γ". 

5. Το παράρτημα ΙΙ-Γ διαγράφεται. 
 

Άρθρο 2 
 
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την ημέρα της δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Εντούτοις, το άρθρο 1 παράγραφος 3 
εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 
2007. 
 
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει ά-
μεσα σε κάθε κράτος μέλος. 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β’ 1165/25.06.2008 

“Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας 
ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για  

παιδιατρικά φάρμακα” 
 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 
1(η) και (ι) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 
του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 
παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε-
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπα-
ϊκής Τράπεζας επενδύσεων, στο κεφά-
λαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρα-
κα και Χάλυβος και του Οργανισμού Ε-
φοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70 Α΄), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146). 
  
2. Το Ν. 945/1979 «Περί Κυρώσεως της 
Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» 
(ΦΕΚ Α΄ 170/27.7.1979).  
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του 
Ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, 
εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και 
σύσταση της Ελληνικής Επιτροπής Ατο-
μικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 171/ 
22.9.1987).  
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του 
Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχε-
τικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που 
περιλαμβάνονται στην τελική πράξη» 
(ΦΕΚ Α΄ 136).  
 
 

 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του 
ΠΔ 77/1988 «Διατάξεις εφαρμογής της 
Σύμβασης για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που κυρώθη-
κε με το Ν. 1607/1986» (ΦΕΚ Α΄ 33/ 
25.2.1988).  
 
6. Το ΠΔ 248/1989 «Οργανισμός της Γε-
νικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολο-
γίας» (ΦΕΚ Α΄ 116/10.5.1989), όπως 
τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 179/1992 (ΦΕΚ 
Α΄ 81/ 26.5.1992), ΠΔ 147/1994 (ΦΕΚ Α΄ 
99/4.7.1994) και ΠΔ 128/1997 (ΦΕΚ Α΄ 
115/9.6.1997).  
 
7. Το ΠΔ 27/1996 «Συγχώνευση των Υ-
πουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ε-
νέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 
19/1.2.1996) και του ΠΔ 122/2004 «Ανα-
σύσταση Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 
Α΄ 85/17.3.2004).  
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδι-
κα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητι-
κά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).  
 
9. Το ΠΔ 206/2007 «Διορισμός Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 
232/19.9.2007).  
 
10. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 1768/1992 του 
Συμβουλίου της 18ης  Ιουνίου 1992 (ΕΕ 
αρ. L 182/1 της 2.7.1992).  
 
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για 
τα παιδιατρικά φάρμακα και για την τρο-
ποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1768/1992, της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ, της 
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Οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 (ΕΕ αρ L 378/1 της 
27.12.2006).  
 
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης  Μαρτίου 2004 για 
τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χο-
ρήγησης άδειας και εποπτείας όσον α-
φορά τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και 
για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136, 
30.04.2004).  
 
13. Την Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού 
κώδικα για τα φάρμακα που προορίζο-
νται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311, 
28.11.2001) έτσι όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία με την οδηγία 2004/27/ΕΚ (ΕΕ 
L 136, 30.4.2004). 
  
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπά-
νη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού.  
 
15. Το πρακτικό της 14ης/13.11.2007 συ-
νεδρίασης του ΔΣ του ΟΒΙ, αποφασίζου-
με:  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο κα-
θορισμός της διαδικασίας χορήγησης 
εξάμηνης παράτασης της περιόδου προ-
στασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1768/1992 για παιδιατρικά φάρ-
μακα ως προϊόντα που προστατεύονται 
από συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας δυνάμει του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθμ. 1768/1992 ή από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας που πληροί τις προϋπο-

θέσεις για τη χορήγηση συμπληρωματι-
κού πιστοποιητικού προστασίας.  
 

Άρθρο 2 
Ορισμοί 

 
Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, 
νοούνται ως:  
α. «Κανονισμός (ΕΟΚ) 1768/92», ο Κα-

νονισμός (ΕΟΚ) 1768/92 του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης 
Ιουνίου 1992 «σχετικά με την καθιέρω-
ση συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας για τα φάρμακα» (ΕΕ α-
ριθ. L 182/1 της 2.7.1992).  

β. «Κανονισμός (ΕΚ) 1901/2006», ο Κα-
νονισμός (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 
για τα παιδιατρικά φάρμακα και για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1768/1992, της Οδηγίας 
2001/20/ΕΚ, της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 (ΕΕ αρ. L 378/1 27.12.2006).  

γ. «Κανονισμός (ΕΚ) 726/2004», ο Κανο-
νισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη 
θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορή-
γησης άδειας και εποπτείας όσον αφο-
ρά τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση 
και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136, 
30.4.2004).  

δ. «Οδηγία  2001/83/ΕΚ», η  Οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 6ης  
Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδι-
κα για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311, 
28.11.2001) έτσι όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία με την οδηγία 2004/27/ΕΚ 
(ΕΕ L 136, 30.4.2004).  

ε. «Υπουργική  Απόφαση 14905/ΕΦΑ 
3058», η υπ’ αριθμ. 14905/ΕΦΑ 3058 
υπουργική απόφαση σχετικά με την 
κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορή-
γηση συμπληρωματικού πιστοποιητι-
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κού προστασίας για τα   φάρμακα   
(ΦΕΚ 1162 Β΄, της 30.12.1997).  

στ. «ΟΒΙ», ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα 
(άρθρο 1 Ν. 1733/1987).  

ζ. «Νόμος 1733/1987», ο νόμος 1733/ 
1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευ-
ρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και 
σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας» (ΦΕΚ 171, Α΄), έτσι όπως ισχύ-
ει.  

η. «Φάρμακο», κάθε ουσία ή σύνθεση 
που παρασκευάζεται ως έχουσα θε-
ραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες 
κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 
του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1768/ 1992.  

θ. «Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας», το δίπλω-
μα που χορηγεί ο ΟΒΙ σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171 
Α΄), ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα σύμφω-
να με το άρθρο 23 του Ν. 1733/1987.  

ι. «Πιστοποιητικό», το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας το οποίο 
χορηγείται για τα φάρμακα από τον 
ΟΒΙ σύμφωνα με τους όρους του άρ-
θρου 7 της υπ’ αριθμ. 14905/ΕΦΑ 
3058 υπουργικής απόφασης.  

κ. «Άδεια κυκλοφορίας για παιδιατρική 
χρήση», η άδεια κυκλοφορίας που εκ-
δίδεται για φάρμακο που προορίζεται 
για ανθρώπινη χρήση το οποίο καλύ-
πτει αποκλειστικά θεραπευτικές ενδεί-
ξεις που είναι σημαντικές για χρήση 
στον παιδιατρικό πληθυσμό ή σε υ-
ποσύνολα του και η οποία εκδίδεται 
κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1901/2006 και διέπεται από τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
726/2004 ή της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

Άρθρο 3 
Δικαίωμα αίτησης παράτασης 

 
Δικαίωμα  για  παράταση  της   περιόδου 

προστασίας του συμπληρωματικού πι-
στοποιητικού προστασίας για τα φάρμα-
κα, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 
14905/ΕΦΑ/3058 υπουργικής απόφασης, 
έχει ο δικαιούχος του πιστοποιητικού και 
οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του.  
[Προοίμιο (27), Κανονισμός (ΕΚ) 
1901/2006] 
 

Άρθρο 4 
Αρμόδια αρχή 

 
Αρμόδια αρχή για την κατάθεση και έ-
γκριση της αίτησης παράτασης της διάρ-
κειας ισχύος του πιστοποιητικού είναι ο 
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(ΟΒΙ).  
[Άρθρο 52 παρ. 4 (α) Κανονισμού (ΕΚ) 
1901/2006]  
 

Άρθρο 5 
Κατάθεση αίτησης 

 
1. Για την παράταση της διάρκειας προ-
στασίας του πιστοποιητικού του άρθρου 7 
της υπ’ αριθμ. 14905/ΕΦΑ 3058 υπουρ-
γικής απόφασης και κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1901/2006, απαιτείται η κατάθεση αίτη-
σης στον ΟΒΙ.  
 
2. Η αίτηση της παραπάνω παραγράφου 
1, υποβάλλεται στον ΟΒΙ είτε μαζί με την 
αίτηση για χορήγηση του συμπληρωματι-
κού πιστοποιητικού προστασίας για τα 
φάρμακα, είτε μετά την κανονική κατάθε-
ση της αίτησης για χορήγηση του συ-
μπληρωματικού πιστοποιητικού και μέχρι 
τη χορήγηση του σύμφωνα με τα άρθρα 
5, 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 14905/ΕΦΑ 3058 
υπουργικής απόφασης.  
[Άρθρο 52 παρ. 2(3) Κανονισμού (ΕΚ) 
1901/2006]  
 
3. Σε περίπτωση που ο ΟΒΙ έχει ήδη χο-
ρηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ 
αριθμ. 14905/ΕΦΑ 3058 υπουργικής α-
πόφασης το πιστοποιητικό, η αίτηση της 
παραπάνω παραγράφου 1, κατατίθεται 
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στον ΟΒΙ το αργότερο δύο έτη πριν τη 
λήξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού.  
[Άρθρο 52 παρ. 2(4) Κανονισμού (ΕΚ) 
1901/2006] 
 
4. Κατά παρέκκλιση από την παραπάνω 
παράγραφο 3, και για χρονικό διάστημα 
πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006, δηλαδή 
μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2012, η αίτηση 
της παραπάνω παραγράφου 1 κατατίθε-
νται στον ΟΒΙ το αργότερο έξι μήνες πριν 
από την ημερομηνία λήξης ισχύος του 
χορηγηθέντος πιστοποιητικού.  
[Άρθρο 52 παρ. 2(5) Κανονισμού (ΕΚ) 
1901/2006] 
 

Άρθρο 6 
Περιεχόμενο της αίτησης 

 
1. Η αίτηση του παραπάνω άρθρου 5 της 
παρούσας απόφασης κατατίθεται σε δύο 
αντίγραφα και περιέχει:  
 
α. τα στοιχεία του άρθρου 8 του Κανονι-

σμού (ΕΟΚ) 1768/92.  
β. αντίγραφο της δήλωσης όσον αφορά 

τη συμμόρφωση με εγκεκριμένο ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας όπως αναγράφεται στο άρ-
θρο 36, παράγραφος 1 του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1901/2006.  

γ. απόδειξη ότι το εν λόγω φάρμακο δια-
θέτει άδειες κυκλοφορίας στην αγορά 
όλων των άλλων Κρατών μελών, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 36 παράγρα-
φος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1901/2006.  
[Άρθρο 52 παρ. 3(α) του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1901/2006]  

δ. εάν εκκρεμεί ενώπιον το ΟΒΙ αίτηση 
για πιστοποιητικό, αναφορά στην αί-
τηση που έχει ήδη υποβληθεί.  

ε. εάν έχει ήδη χορηγηθεί το πιστοποιητι-
κό, αντίγραφο του ήδη χορηγηθέντος 
τίτλου από τον ΟΒΙ.  
[Άρθρο 52 παρ. 3(β) του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1901/2006]  

 
 

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται επιπλέον 
των στοιχείων της παραπάνω παραγρά-
φου 1 του άρθρου αυτού, τα έγγραφα νο-
μιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση 
Νομικού Προσώπου και η απόδειξη εί-
σπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους κατά-
θεσης της αίτησης παράτασης της διάρ-
κειας ισχύος του πιστοποιητικού.  
 
3. Εάν πληρούνται οι όροι της παραπάνω 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η αί-
τηση γίνεται δεκτή για κατάθεση. Στην 
περίπτωση αυτή η αίτηση θεωρείται κα-
νονική, της απονέμεται ημερομηνία κατά-
θεσης και εγγράφεται στο Βιβλίο Εκθέσε-
ων του ΟΒΙ.  
 
4. Για την κατάθεση και σύνταξη εγγρά-
φων ενώπιον του ΟΒΙ εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία τα άρθρα 2, 3, 4 και 9 της υπ’ 
αριθμ.15928/ΕΦΑ/1253/24.12.1987 (ΦΕΚ 
778, Β΄) υπουργικής απόφασης και 19 
του ΠΔ 77/1988 (ΦΕΚ 33, Α΄).  
 

 
Άρθρο 7 

Συμπληρωματικά Στοιχεία 
 
1. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κανο-
νική κατάθεση και μετά από έγγραφη ει-
δοποίηση από τον ΟΒΙ, ο καταθέτης ο-
φείλει να υποβάλλει στον ΟΒΙ τα τυχόν 
ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 
και 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 
αυτής. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση 
θεωρείται πλήρης.  
 
2. Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας 
της παραπάνω παραγράφου 1 του άρ-
θρου αυτού, ο ΟΒΙ διαπιστώσει ότι τα 
στοιχεία της αίτησης δεν έχουν συμπλη-
ρωθεί, η αίτηση απορρίπτεται.  
[Άρθρο 52 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1901/2006]  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 8 

Χορήγηση Βεβαίωσης 
 
1. Αν η αίτηση είναι πλήρης και κανονική, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της από-
φασης αυτής και εφόσον το προϊόν που 
αφορά πληροί τους όρους του Κανονι-
σμού (ΕΚ) 1901/2006, ο ΟΒΙ χορηγεί 
βεβαίωση παράτασης της διάρκειας ι-
σχύος του πιστοποιητικού.  
[Άρθρο 52 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1901/2006]  
 
2. Σε περίπτωση που η αίτηση παράτα-
σης έχει υποβληθεί μαζί με την αίτηση 
για χορήγηση του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρ-
μακα ή κατά το χρονικό διάστημα που 
εκκρεμεί ενώπιον του ΟΒΙ η εν λόγω αί-
τηση, ο ΟΒΙ συμπεριλαμβάνει στο προς 
χορήγηση πιστοποιητικό και αναφορά 
για τη βεβαίωση παράτασης. Το έντυπο 
της βεβαίωσης για την παράταση της 
διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού χο-
ρηγείται ξεχωριστά.  
[Άρθρο 52 παρ. 4(γ) του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1901/2006]  
 
3. Από τη χορήγηση της βεβαίωσης τρί-
τοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και 
αντίγραφα της αίτησης και των συμπλη-
ρωματικών στοιχείων που έχουν κατατε-
θεί.  
 
4. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης ο ΟΒΙ 
ενημερώνει αμελλητί, τον Εθνικό Οργα-
νισμό Φαρμάκων.  

 
Άρθρο 9 

Δημοσίευση 
 
Η βεβαίωση παράτασης της διάρκειας 
ισχύος πιστοποιητικού δημοσιεύεται στο 
Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(ΕΔΒΙ).  

Η δημοσίευση της βεβαίωσης αναφέρει 
υποχρεωτικά τα στοιχεία του άρθρου 11 
παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1768/92.  
 
Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί 
από τον ΟΒΙ, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παρ. 2 της παρούσας Υπουργικής Από-
φασης, δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ η πράξη 
απόρριψης και τα στοιχεία του άρθρου 9 
παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1768/92, 
με την ένδειξη ότι η αίτηση αφορά αίτηση 
για παράταση της διάρκειας ισχύος του 
πιστοποιητικού.  
[Άρθρο 52 παρ. 6 του Κανονισμού ΕΚ) 
1901/2006] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΙΣΧΥΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΤΕΛΗ 
 

Άρθρο 10 
Περιεχόμενο δικαιώματος 

 
Η παράταση ισχύος του πιστοποιητικού 
παρέχει στον κάτοχο του, φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο, τα αποκλειστικά δικαιώμα-
τα του άρθρου 10 του νόμου 1733/1987, 
ο οποίος εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.  
 

Άρθρο 11 
Χρονική διάρκεια παράτασης 

 
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Κανο-
νισμού (ΕΚ) 1901/2006, η παράταση 
διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού είναι 
έξι μήνες μετά τη λήξη της προβλεπόμε-
νης στο άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1768/1992 χρονικής διάρκειας του πιστο-
ποιητικού.  
[Άρθρο 52 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1901/2006]  

 
Άρθρο 12 

Ανάκληση της παράτασης της  
διάρκειας ισχύος 

 
Η παράταση της διάρκειας μπορεί να α-
νακληθεί εάν χορηγήθηκε κατά παράβα-
ση των διατάξεων του άρθρου 36 του Κα-
νονισμού (ΕΚ) 1901/2006. Στη περίπτω-
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ση αυτή το άρθρο 15 του Ν. 1733/1987 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.  
 
Η απόφαση ανάκλησης δημοσιεύεται στο 
Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(ΕΔΒΙ).  
[Άρθρο 52 παρ. 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1901/2006]  
 

Άρθρο 13 
Τέλη 

 
Για την κατάθεση αίτησης παράτασης της 
διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού κα-
ταβάλλεται στον ΟΒΙ τέλος κατάθεσης.  
[Άρθρο 52 παρ. 3 (γ) του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1901/2006] 
 

Το ύψος του παραπάνω τέλους κατάθε-
σης καθορίζεται με απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΟΒΙ.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 14 

Έναρξη Ισχύος 
 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10374/ΦΕΚ Β’ 1594, 04.08.09 

“Διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης έρευνας ή  
της τελικής έκθεσης έρευνας από τον ΟΒΙ” 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Έχοντας υπόψη :  

1. Το ΠΔ 27/1996 (ΦΕΚ Α' 19/ 1.2.1996) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι-
σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε-
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» και το  ΠΔ 122/2004 «Ανα-
σύσταση Υπουργείου Τουρισμού»  
(ΦΕΚ  Α΄ 85/17.3. 2004). 

2. Το ΠΔ 248/89 «Οργανισμός της Γενι-
κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολο-
γίας» (ΦΕΚ Α΄ 116/10.5.1989), όπως 
τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 179/1992 
(ΦΕΚ Α΄ 81/26.5.1992), ΠΔ 147/1994 
(ΦΕΚ Α΄ 99/4.7.1994) και ΠΔ 128/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 115/9.6.1997). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώ-
δικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 
98/22.4.2005). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3, 9 
και 10 του Νόμου 1733/1987 "Μεταφορά 
τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική 
καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατο-
μικής Ενέργειας" (ΦΕΚ Α΄ 171/ 
22.9.1987). 

5. Το ΠΔ 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών»  (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009). 

6. Τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας και του Ελληνικού Οργα-
νισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που 
υπογράφηκε στο Μόναχο στις 22 Οκτω-
βρίου 2008, μαζί με τις διατάξεις εφαρ-
μογής που τη συμπληρώνουν. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του 
παρούσας απόφασης  δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού. 

8. Το πρακτικό της 13ης/31.10.2008 συ-
νεδρίασης  του ΔΣ του ΟΒΙ με θέμα «Τε-
λική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ  
ΟΒΙ-ΕΓΔΕ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο 
καθορισμός της διαδικασίας κατάρτισης 
της έκθεσης έρευνας ή της τελικής έκθε-
σης έρευνας από τον ΟΒΙ, καθώς και η 
σύνταξη σχολίων ή συνοπτικών επεξη-
γηματικών παρατηρήσεων που τις συ-
νοδεύουν.  

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρμογής 

 
Η παρούσα Υπουργική Απόφαση εφαρ-
μόζεται στις αιτήσεις για χορήγηση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας που κατατίθε-
νται στον ΟΒΙ, κατ’ εφαρμογή των άρ-
θρων  5 επόμενα, του Νόμου 1733/1987 
“Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, 
τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Ε-
πιτροπής Ατομικής Ενέργειας”  (ΦΕΚ Α’ 
171). 
 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

 

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, 
νοούνται ως:  
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α. “Νόμος 1733/1987”, ο Ν. 1733/1987 
“Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, 
τεχνολογική καινοτομία και σύσταση 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας”  
(ΦΕΚ 171, Α’), έτσι όπως ισχύει. 

β. “ΟΒΙ”, ο  Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα 
(άρθρο 1 Ν. 1733/1987). 

γ. “Υπουργική  Απόφαση  15928/ΕΦΑ/ 
1253”, η Υπουργική Απόφαση Αριθ. 
15928/ΕΦΑ/1253 “Κατάθεση αίτησης 
για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος 
χρησιμότητας στον ΟΒΙ και τήρηση 
βιβλίων” (ΦΕΚ 778 Β’, της 
31.12.1987). 

δ. “Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας” το δίπλωμα 
που χορηγεί ο ΟΒΙ σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Ν. 1733/87 (ΦΕΚ 171, 
Α’). 

ε. “Πράξη αναθεώρησης”, η Πράξη Ανα-
θεώρησης της Σύμβασης για τη  χο-
ρήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμά-
των ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία 
τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 
1991) της 29ης Νοεμβρίου 2000 που 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 
3396/2005 (ΦΕΚ 246, Α’). 

στ. “ΕΓΔΕ”, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δι-
πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως ορί-
ζεται στη Σύμβαση και στην Πράξη 
Αναθεώρησης. 

ζ. “Σύμβαση 2000”, το ενοποιημένο κεί-
μενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης μαζί 
με την Πράξη Αναθεώρησης, όπως 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα του ΕΓΔΕ (Νο 1/2007). 

η. “Συμφωνία Συνεργασίας”, η Συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτε-
χνίας και του Ελληνικού Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που υπο-
γράφηκε στο Μόναχο στις 22 Οκτω-
βρίου 2008. 

θ. “Διατάξεις  εφαρμογής”, οι Διατάξεις 
εφαρμογής των Οδηγιών εξέτασης 
του ΕΓΔΕ καθώς και των Οδηγιών 
διεθνούς έρευνας και προκαταρτικής 

εξέτασης κατά τη σύνταξη εκθέσεων 
έρευνας και αιτιολογημένων γνωμών 
για τις ελληνικές αιτήσεις χορήγησης 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας ΕΓΔΕ που υπογράφη-
καν στο Μόναχο στις 22 Οκτωβρίου 
2008 και συμπληρώνουν τη “Συμφω-
νία Συνεργασίας”. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

Άρθρο 4 
Αρμόδια αρχή 

 

1. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 
1733/1987, αρμόδια αρχή για την κατάρ-
τιση κάθε είδους εκθέσεων έρευνας ή 
τελικών εκθέσεων έρευνας είναι ο ΟΒΙ.  

2. Κατά την κατάρτιση των κάθε είδους 
εκθέσεων έρευνας ο ΟΒΙ μπορεί να ζη-
τήσει από το ΕΓΔΕ, για λογαριασμό του, 
τη διεξαγωγή ερευνών απαραίτητων για 
τη σύνταξη των εκθέσεων έρευνας, κατ’ 
εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας. 

 
Άρθρο 5  

Έκθεση έρευνας ή  
τελική έκθεση έρευνας 

 

1. Για κάθε αίτηση για χορήγηση διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας, ο ΟΒΙ συντάσσει 
έκθεση η οποία βασίζεται στην περιγρα-
φή της εφεύρεσης, τις αξιώσεις και τα 
επισυναπτόμενα σχέδια και στην οποία 
αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθ-
μης της τεχνικής που είναι απαραίτητα 
για την εκτίμηση του νέου χαρακτήρα και 
του εφευρετικού βήματος του επινοήμα-
τος. Στην περίπτωση αυτή η έκθεση αυ-
τή ονομάζεται απλή έκθεση έρευνας 
(ΑΕΕ). 

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 
του Ν. 1733/1987, ο ΟΒΙ, με βάση τις 
παρατηρήσεις του καταθέτη, συντάσ-



  

161 
 

σει, σε συνέχεια της έκθεσης έρευνας 
της παραπάνω παραγράφου, τελική 
έκθεση έρευνας.   

 
Άρθρο 6 

Έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη 
γνώμη ή τελική έκθεση έρευνας  

με αιτιολογημένη γνώμη 
 

1. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 
του Ν. 1733/1987, η έκθεση έρευνας 
που συντάσσει ο ΟΒΙ μπορεί να συνο-
δεύεται από σχόλια ή συνοπτικές επε-
ξηγηματικές παρατηρήσεις που αναφέ-
ρονται στα χαρακτηριστικά της εφεύρε-
σης, δηλαδή, στο νέο χαρακτήρα της 
εφεύρεσης, το εφευρετικό της βήμα και 
τη δυνατότητα βιομηχανικής εφαρμο-
γής. Στην περίπτωση αυτή η έκθεση 
έρευνας ονομάζεται έκθεση έρευνας με 
αιτιολογημένη γνώμη (ΕΕΑΓ). 

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 
του Ν. 1733/1987, ο ΟΒΙ, με βάση τις 
παρατηρήσεις του καταθέτη, συντάσσει 
σε συνέχεια της έκθεσης έρευνας με 
αιτιολογημένη γνώμη της παραπάνω 
παραγράφου, τελική έκθεση έρευνας με 
αιτιολογημένη γνώμη.  

 
Άρθρο 7 

Τρόπος σύνταξης της έκθεσης έρευνας 
με αιτιολογημένη γνώμη 

Η έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη 
γνώμη συντάσσεται από τον ΟΒΙ με βά-
ση τις ισχύουσες Διατάξεις εφαρμογής 
των οδηγιών εξέτασης ενώπιον του 
ΕΓΔΕ. Οι εν λόγω οδηγίες επισυνάπτο-
νται στην παρούσα απόφαση και αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος της.  

 

 

Άρθρο 8 
Δήλωση καταθέτη 

1. Ο καταθέτης αίτησης για χορήγηση 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας δηλώνει στον 
ΟΒΙ, μέσα σε τέσσερις μήνες από την 
κατάθεση της αίτησης, αν επιλέγει την 
απλή έκθεση έρευνας (ΑΕΕ) ή την έκθε-
ση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη 
(ΕΕΑΓ) και καταβάλλει τα αντίστοιχα τέ-
λη. 

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατα-
βολής των τελών εφαρμόζεται το άρθρο 
8 παρ. 4 του Ν. 1733/1987. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

Άρθρο 9 
Μεταβατική διάταξη 

1. Για τις αιτήσεις για χορήγηση διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται 
στον ΟΒΙ και γίνονται δεκτές για κατάθε-
ση μέχρι 31.08.2009, ο ΟΒΙ πραγματο-
ποιεί απλές εκθέσεις έρευνας (ΑΕΕ). 

2. Οι εκθέσεις έρευνας με αιτιολογημένη 
γνώμη (ΕΕΑΓ) συντάσσονται για αιτή-
σεις για χορήγηση διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας που κατατίθενται στον ΟΒΙ και 
γίνονται δεκτές για κατάθεση από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2009, εφόσον δηλωθεί από 
τον καταθέτη, σύμφωνα με το άρθρο 8 
της παρούσας Υπουργικής απόφασης. 

 
Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 469/2009  
 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009  
“Περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα” 

(Κωδικοποιημένη έκδοση) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπα-
ϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής [1], 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδι-
κασία του άρθρου 251 της συνθήκης [2], 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 
του Συμβουλίου, της 18ης  Ιουνίου 1992, 
σχετικά με την καθιέρωση συμπληρω-
ματικού πιστοποιητικού προστασίας για 
τα φάρμακα [3], έχει τροποποιηθεί επα-
νειλημμένα [4] και ουσιωδώς. Είναι, ως 
εκ τούτου σκόπιμη, για λόγους σαφή-
νειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίη-
ση του εν λόγω κανονισμού. 

2. Η έρευνα στον φαρμακευτικό τομέα 
συμβάλλει αποφασιστικά στη συνεχή 
βελτίωση της δημόσιας υγείας. 

 

1  ΕΕ C 77 της 31.3.2009, σ. 42. 

2  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης 
Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη 
στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμ-
βουλίου της 6ης Απριλίου 2009. 
 
3  ΕΕ L 182 της 2.7.1992, σ. 1. 

4  Βλέπε παράρτημα Ι. 

3. Τα φάρμακα, και ιδίως εκείνα που 
προκύπτουν από μακροχρόνια και δα-
πανηρή έρευνα, θα εξακολουθήσουν να 
αναπτύσσονται στην Ευρώπη μόνον αν 
καλυφθούν με ευνοϊκές νομοθετικές ρυθ-
μίσεις που να προβλέπουν επαρκή προ-
στασία ώστε να ενθαρρύνεται η έρευνα 
του είδους αυτού. 

4. Σήμερα, το χρονικό διάστημα που με-
σολαβεί μεταξύ της κατάθεσης της αίτη-
σης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για ένα 
νέο φάρμακο και της άδειας κυκλοφορίας 
του στην αγορά μειώνει την πραγματική 
προστασία που παρέχει το δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας, σε διάρκεια ανεπαρκή για 
την απόσβεση των επενδύσεων που γί-
νονται στην έρευνα. 

5. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε ανε-
πάρκεια της παρεχόμενης προστασίας, 
που ζημιώνει τη φαρμακευτική έρευνα. 

6. Υφίσταται κίνδυνος μετεγκατάστασης 
των ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων 
που βρίσκονται στα κράτη μέλη σε χώ-
ρες που προσφέρουν καλύτερη προστα-
σία. 

7. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ομοιό-
μορφη λύση σε κοινοτικό επίπεδο και να 
προληφθεί, με τον τρόπο αυτό, η ανο-
μοιογενής εξέλιξη των εθνικών νομοθε-
σιών, η οποία θα κατέληγε σε νέες δια-
φορές, ικανές να παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των φαρμάκων 
στο εσωτερικό της Κοινότητας και να 
επηρεάζουν άμεσα, λόγω αυτού, τη λει-
τουργία της εσωτερικής αγοράς. 
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8. Είναι συνεπώς απαραίτητο να προ-
βλεφθεί συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας για τα φάρμακα στα οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, το 
οποίο να μπορεί να αποκτά ο δικαιού-
χος εθνικού ή ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας υπό τους ίδιους όρους σε 
όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, ο 
κανονισμός αποτελεί το πλέον ενδεδειγ-
μένο νομικό μέσο. 

9. Η διάρκεια της προστασίας που θα 
παρέχει το πιστοποιητικό θα πρέπει να 
προσδιοριστεί με τρόπον ώστε να επι-
τρέπει επαρκή πραγματική προστασία. 
Για το σκοπό αυτό, ο δικαιούχος ταυτό-
χρονα ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και ενός πιστοποιητικού θα πρέπει να 
μπορεί να έχει την αποκλειστικότητα για 
το πολύ 15 χρόνια συνολικά από την 
ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλο-
φορίας του εν λόγω φαρμάκου στην α-
γορά της Κοινότητας. 

10. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υ-
πόψη όλα τα διακυβευόμενα συμφέρο-
ντα, συμπεριλαμβανομένων των συμ-
φερόντων της δημόσιας υγείας, σ’ έναν 
τόσο σύνθετο και ευαίσθητο τομέα ό-
πως είναι ο φαρμακευτικός. Για το σκο-
πό αυτό, δεν θα πρέπει να εκδίδεται 
πιστοποιητικό διάρκειας άνω των πέντε 
ετών. Επιπλέον, η προστασία την οποία 
παρέχει το πιστοποιητικό αυτό θα πρέ-
πει να περιορίζεται αυστηρά στο προϊόν 
που καλύπτει η άδεια κυκλοφορίας του 
στην αγορά ως φαρμάκου. 

11. Θα πρέπει να προβλεφθεί ο κατάλ-
ληλος περιορισμός της διάρκειας του 
πιστοποιητικού στην ειδική περίπτωση 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας που η ισχύς 
του έχει παραταθεί δυνάμει εθνικής νο-
μοθεσίας, 

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 
 

Άρθρο 1 
Ορισμοί 

 
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονι-
σμού, νοούνται ως: 

α. "φάρμακο":  κάθε  ουσία ή σύνθεση 
που παρασκευάζεται ως έχουσα θε-
ραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες 
για ασθένειες των ανθρώπων ή των 
ζώων, καθώς και κάθε ουσία ή σύν-
θεση που μπορεί να χορηγηθεί στον 
άνθρωπο ή στα ζώα με σκοπό την ια-
τρική διάγνωση ή την αποκατάσταση, 
διόρθωση ή τροποποίηση των οργα-
νικών λειτουργιών του ανθρώπου ή 
των ζώων· 

β. "προϊόν": η δραστική ουσία ή σύνθεση 
δραστικών ουσιών ενός φαρμάκου· 

γ. "κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας": το δί-
πλωμα που προστατεύει το προϊόν, 
αυτό καθαυτό, τη μέθοδο παραγωγής 
ενός προϊόντος ή μια χρήση του προϊ-
όντος, και το οποίο ο δικαιούχος του 
προορίζει για τη διαδικασία απόκτη-
σης πιστοποιητικού· 

δ. "πιστοποιητικό":  το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας· 

ε. "αίτηση για παράταση της διάρκειας": 
η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
του πιστοποιητικού σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 3 του παρό-
ντος κανονισμού και του άρθρου 36 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 
2006, για τα παιδιατρικά φάρμακα [1]. 

 
Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

 
Κάθε προϊόν που προστατεύεται με δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας στην επικράτεια 
ενός κράτους μέλους και υποβάλλεται, 

 

1 ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 1. 
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ως φάρμακο πριν από την κυκλοφορία 
του στην αγορά, σε διοικητική διαδικα-
σία χορήγησης άδειας δυνάμει της οδη-
γίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 
Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδι-
κος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση [1] ή της οδηγίας 
2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμ-
βρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για 
τα κτηνιατρικά φάρμακα [2], μπορεί, υπό 
τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, να αποτελέσει α-
ντικείμενο πιστοποιητικού. 

 
Άρθρο 3 

Όροι χορήγησης του πιστοποιητικού 

 
Το πιστοποιητικό εκδίδεται εφόσον, στο 
κράτος μέλος όπου υποβάλλεται η αίτη-
ση που αναφέρεται στο άρθρο 7 και κα-
τά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης: 

α. το προϊόν προστατεύεται με ισχύον 
κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· 

β. για το προϊόν, ως φάρμακο, έχει χο-
ρηγηθεί ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας 
στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ ή με την οδηγία 
2001/82/ΕΚ, ανάλογα με την περί-
πτωση· 

γ. το προϊόν δεν έχει αποτελέσει αντι-
κείμενο πιστοποιητικού· 

δ. η άδεια που αναφέρεται στο στοιχείο 
β) είναι η πρώτη άδεια κυκλοφορίας 
του προϊόντος, ως φαρμάκου, στην 
αγορά. 

 
 
 

 

1 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67. 

2 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1. 

 

Άρθρο 4 
Αντικείμενο της προστασίας 

 
Εντός των ορίων της προστασίας που 
παρέχεται από το κύριο δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας, η παρεχόμενη από το πιστοποι-
ητικό προστασία αφορά αποκλειστικά και 
μόνο το προϊόν που καλύπτει η άδεια 
κυκλοφορίας του αντίστοιχου φαρμάκου 
στην αγορά, για κάθε χρήση του προϊό-
ντος, ως φαρμάκου, η οποία επετράπη 
πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού. 
 

Άρθρο 5 
Αποτελέσματα του πιστοποιητικού 

 
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4, το 
πιστοποιητικό παρέχει τα ίδια δικαιώμα-
τα με το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 
υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς και 
υποχρεώσεις. 

 
Άρθρο 6 

Δικαίωμα πιστοποιητικού 

Δικαίωμα για την απόκτηση πιστοποιητι-
κού διαθέτει ο δικαιούχος του κυρίου δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας ή ο διάδοχός 
του. 

 
Άρθρο 7 

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού 

 
1. Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού 
πρέπει να υποβάλλεται εντός έξι μηνών 
από την ημερομηνία που χορηγήθηκε για 
το προϊόν, ως φάρμακο, η άδεια κυκλο-
φορίας, στην αγορά που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο β). 
 
2. Παρά την παράγραφο 1, όταν η άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά προηγείται της 
έκδοσης του κυρίου διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας, η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει 
να υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία χορήγησης του διπλώματος. 
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3. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
μπορεί να υποβληθεί κατά την κατάθεση 
της αίτησης για πιστοποιητικό ή όταν η 
αίτηση για το πιστοποιητικό εκκρεμεί και 
πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις των 
άρθρων 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή 8 
παράγραφος 2, αντίστοιχα. 
 
4. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί 
υποβάλλεται το αργότερο δύο έτη πριν 
από τη λήξη του πιστοποιητικού. 
 
5. Παρά την παράγραφο 4, επί πέντε 
έτη από της ενάρξεως της ισχύος του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1901/2006, η 
αίτηση για παράταση της διάρκειας πι-
στοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί 
κατατίθεται το αργότερο έξι μήνες πριν 
από τη λήξη του πιστοποιητικού. 

 
Άρθρο 8 

Περιεχόμενο της αίτησης  
πιστοποιητικού 

 
1. Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού 
πρέπει να περιέχει: 

α. αίτημα για τη χορήγηση πιστοποιητι-
κού στο οποίο να αναφέρονται ιδίως: 

i) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση 
του αιτούντος, 

ii) ενδεχομένως, το ονοματεπώνυμο 
και η διεύθυνση του εντολοδόχου, 

iii) ο αριθμός του κυρίου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας καθώς και ο τίτλος της 
εφεύρεσης, 

iv) ο αριθμός και η ημερομηνία της 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας του 
προϊόντος βάσει του άρθρου 3 στοι-
χείο β), καθώς και, αν αυτή δεν είναι 
η πρώτη άδεια κυκλοφορίας του στην 
Κοινότητα, ο αριθμός και η ημερομη-
νία της εν λόγω αδείας· 

β. αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 
στην αγορά που αναφέρεται στο άρ-
θρο 3 στοιχείο β), βάσει της οποίας 

προσδιορίζεται το προϊόν, στο οποίο 
να αναφέρεται ο αριθμός και η ημερο-
μηνία της άδειας, καθώς και περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ ή το άρθρο 14 της οδηγί-
ας 2001/82/ΕΚ· 

γ. εάν η άδεια που αναφέρεται στο στοι-
χείο β) δεν είναι η πρώτη άδεια κυ-
κλοφορίας στην αγορά του προϊόντος, 
ως φαρμάκου, εντός της Κοινότητας, 
την ένδειξη της ταυτότητας του προϊό-
ντος που έχει λάβει την άδεια αυτή 
κυκλοφορίας και τη νομική διάταξη 
βάσει της οποίας κινήθηκε η διαδικα-
σία χορήγησης αδείας, καθώς και α-
ντίγραφο της δημοσίευσης της ως 
άνω οδηγίας στην οικεία Επίσημη Ε-
φημερίδα· 

δ. εάν με την αίτηση χορήγησης πιστο-
ποιητικού ζητείται και παράταση της 
διάρκειας: 

i) αντίγραφο της δήλωσης όσον αφο-
ρά τη συμμόρφωση με εγκεκριμένο 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδιατρι-
κής έρευνας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 36 παράγραφος 1 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1901/2006, 
ii) εφόσον χρειάζεται, πέραν του αντι-
γράφου της άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμάκου στην αγορά, το οποίο ανα-
φέρεται στο στοιχείο β), απόδειξη κα-
τοχής αδειών κυκλοφορίας στην αγο-
ρά όλων των άλλων κρατών μελών, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 πα-
ράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) α-
ριθ. 1901/2006. 

2. Εάν εκκρεμεί αίτηση για πιστοποιητι-
κό, η αίτηση για παράταση της διάρκειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του πα-
ρόντος άρθρου και αναφορά στην αίτηση 
για πιστοποιητικό που έχει ήδη υποβλη-
θεί. 
 
3. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί, 
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περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) και αντί-
γραφο του ήδη χορηγηθέντος πιστοποι-
ητικού. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέ-
πουν την καταβολή τελών κατά την υ-
ποβολή αίτησης για πιστοποιητικό και 
αίτησης για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού. 

 
Άρθρο 9 

Κατάθεση της αίτησης χορήγησης  
πιστοποιητικού 

 
1. Η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή βιομη-
χανικής ιδιοκτησίας του κράτους μέλους 
που έχει εκδώσει ή για το οποίο έχει 
εκδοθεί το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και εντός του οποίου έχει χορηγηθεί η 
άδεια κυκλοφορίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο β), εκτός εάν το 
κράτος μέλος ορίσει, για το σκοπό αυτό, 
μια άλλη αρχή. 

Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού υποβάλλεται στην αρ-
μόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 
 
2. Μνεία της αίτησης χορήγησης πιστο-
ποιητικού δημοσιεύεται από την αρχή 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η 
εν λόγω μνεία περιέχει τις ακόλουθες 
τουλάχιστον πληροφορίες: 

α. το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος· 

β. τον αριθμό του κυρίου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας· 

γ. τον τίτλο της εφεύρεσης· 

δ. τον αριθμό και την ημερομηνία της 
άδειας κυκλοφορίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο β), καθώς και το 
προϊόν που προσδιορίζεται από την 
άδεια· 

ε. ενδεχομένως, τον αριθμό και την ημε-
ρομηνία της πρώτης άδειας κυκλο-

φορίας στην αγορά εντός της Κοινότη-
τας· 

στ. ενδεχομένως, μια ένδειξη ότι η αίτηση 
συμπεριλαμβάνει αίτηση για παράτα-
ση της διάρκειας. 
 

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται στην 
κοινοποίηση της αίτησης για παράτα-
ση της διάρκειας πιστοποιητικού που 
έχει ήδη χορηγηθεί ή όταν εκκρεμεί αί-
τηση χορήγησης πιστοποιητικού. Η 
κοινοποίηση περιέχει επιπροσθέτως 
ένδειξη της αίτησης για παράταση της 
διάρκειας του πιστοποιητικού. 

 
Άρθρο 10 

Χορήγηση του πιστοποιητικού  
ή απόρριψη της αίτησης  

χορήγησης πιστοποιητικού 

 
1. Εφόσον η αίτηση πιστοποιητικού και 
το προϊόν που αφορά πληρούν τους ό-
ρους που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, η αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 χορηγεί το πι-
στοποιητικό. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 απορρίπτει την αίτηση 
χορήγησης πιστοποιητικού εφόσον η εν 
λόγω αίτηση ή το προϊόν δεν πληρούν 
τους όρους που προβλέπονται στον πα-
ρόντα κανονισμό. 

3. Εάν η αίτηση πιστοποιητικού δεν 
πληροί τους όρους του άρθρου 8, η αρχή 
που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγρα-
φος 1 καλεί τον αιτούντα να θεραπεύσει 
τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή να κα-
ταβάλει το οφειλόμενο τέλος εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας. 

4. Η αίτηση απορρίπτεται εάν δεν θερα-
πευθούν στην ταχθείσα προθεσμία οι 
παρατυπίες ή δεν καταβληθεί το τέλος 
κατ’ εφαρμογή του παραγράφου 3. 

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέ-
πουν ότι η χορήγηση πιστοποιητικού 
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από την αρχή που αναφέρεται στο άρ-
θρο 9 παράγραφος 1 πραγματοποιείται 
χωρίς εξέταση των όρων που προβλέ-
πονται στο άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ). 

6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζο-
νται, κατ’ αναλογία, στην αίτηση για πα-
ράταση της διάρκειας. 
 

Άρθρο 11 
Δημοσίευση 

 
1. Η χορήγηση του πιστοποιητικού δη-
μοσιεύεται από την αρχή που αναφέρε-
ται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Στη 
δημοσίευση περιέχονται τουλάχιστον οι 
ακόλουθες ενδείξεις: 

α. το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση 
του δικαιούχου του πιστοποιητικού· 

β. ο αριθμός του κυρίου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας· 

γ.  ο τίτλος της εφεύρεσης· 

δ. ο αριθμός και η ημερομηνία της ά-
δειας κυκλοφορίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο β), καθώς και το 
προϊόν που προσδιορίζεται από την 
άδεια· 

ε. ενδεχομένως, ο αριθμός και η ημερο-
μηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορί-
ας στην αγορά της Κοινότητας· 

στ. η χρονική άδεια ισχύος του πιστο-
ποιητικού. 

2. Μνεία της απόρριψης της αίτησης 
χορήγησης πιστοποιητικού δημοσιεύεται 
από την αρχή που αναφέρεται στο άρ-
θρο 9 παράγραφος 1. Αυτή η μνεία πε-
ριέχει τουλάχιστον τις ενδείξεις που α-
ναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
στην κοινοποίηση σχετικά με τη χορή-
γηση παράτασης της διάρκειας πιστο-
ποιητικού ή σχετικά με την απόρριψη 
της αίτησης για παράταση. 
 

Άρθρο 12 
Ετήσια τέλη 

 
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι για το πιστοποιητικό απαιτείται η κα-
ταβολή ετησίων τελών. 

 

Άρθρο 13 
Χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού 

 
1. Το πιστοποιητικό παράγει αποτελέ-
σματα από τη νόμιμη λήξη του κυρίου 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για χρονι-
κό διάστημα ίσο με την περίοδο που έχει 
μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας 
κατάθεσης της αίτησης του κυρίου δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας και της ημερο-
μηνίας έκδοσης της πρώτης άδειας κυ-
κλοφορίας στην αγορά της Κοινότητας, 
μειωμένη κατά πέντε έτη. 

2. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
1, η διάρκεια του πιστοποιητικού δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη από 
την ημερομηνία από την οποία παράγει 
αποτελέσματα. 

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κα-
τά έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής 
του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) α-
ριθ. 1901/2006. Στην περίπτωση αυτήν, 
η διάρκεια της περιόδου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ-
θρου μπορεί να παρατείνεται μόνον ά-
παξ. 

4. Αν χορηγηθεί πιστοποιητικό για προϊ-
όν που προστατεύεται από δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας, το οποίο, πριν τις 2 Ιανουα-
ρίου 1993, παρατάθηκε ή για το οποίο 
υποβλήθηκε αίτηση παράτασης δυνάμει 
της ισχύουσας νομοθεσίας, η διάρκεια 
ισχύος αυτού του πιστοποιητικού μειώ-
νεται ώστε να μην υπερβαίνει τα 20 έτη. 
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Άρθρο 14 
Λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού 

 
Το πιστοποιητικό λήγει: 

α. κατά την εκπνοή της περιόδου που 
ορίζεται στο άρθρο 13· 

β. εάν το αποποιηθεί ο δικαιούχος του· 

γ. εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το 
ετήσιο τέλος που καθορίζεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 12· 

δ. όταν και για όσο διάστημα το προ-
στατευόμενο από το πιστοποιητικό 
προϊόν δεν επιτρέπεται πλέον να δια-
τεθεί στην αγορά λόγω παρεκκλίσεως 
της ή των σχετικών αδειών δυνάμει 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή της οδηγί-
ας 2001/82/ΕΚ. Για τη λήξη της ισχύ-
ος του πιστοποιητικού μπορεί να α-
ποφασίζει η αρχή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του πα-
ρόντος κανονισμού είτε αυτεπαγγέλ-
τως είτε μετά από αίτηση τρίτου. 

 
Άρθρο 15 

Ακυρότητα του πιστοποιητικού 

 
1. Το πιστοποιητικό είναι άκυρο: 

α. εάν έχει χορηγηθεί κατά παράβαση 
των διατάξεων του άρθρου 3· 

β. εάν το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
έχει καταστεί ανίσχυρο πριν από τη 
λήξη της νόμιμης διάρκειάς του· 

γ. εάν το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
ακυρωθεί ή περιορισθεί κατά τρόπον 
ώστε το προϊόν για το οποίο έχει χο-
ρηγηθεί το πιστοποιητικό να μην κα-
λύπτεται πλέον από τις διεκδικήσεις 
του κυρίου διπλώματος ευρεσιτεχνί-
ας, υπάρχουν λόγοι ακυρότητας οι 
οποίοι δικαιολογούν την ακύρωση ή 
τον περιορισμό. 

2. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να 
υποβάλει αίτηση ή να καταθέσει αγωγή 
ακύρωσης του πιστοποιητικού ενώπιον 

της υπηρεσίας η οποία είναι, δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας, αρμόδια για την α-
κύρωση του αντίστοιχου κυρίου διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας. 
 

Άρθρο 16 
Ανάκληση της παράτασης  

της διάρκειας 

 
1. Η παράταση της διάρκειας μπορεί να 
ανακληθεί εάν χορηγήθηκε κατά παρά-
βαση των διατάξεων του άρθρου 36 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1901/2006. 

2. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για ανάκληση της πα-
ράτασης της διάρκειας ενώπιον της υπη-
ρεσίας η οποία είναι, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, αρμόδια για την ακύρωση 
του αντιστοίχου κυρίου διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας. 

 
Άρθρο 17 

Δημοσίευση της λήξης ισχύος  
ή της ακύρωσης 

 

1. Στην περίπτωση που ένα πιστοποιητι-
κό καθίσταται ανίσχυρο δυνάμει του άρ-
θρου 14 στοιχεία β), γ) ή δ), ή στην πε-
ρίπτωση που ένα πιστοποιητικό κηρύσ-
σεται άκυρο σύμφωνα με το άρθρο 15, η 
αρχή του άρθρου 9 παράγραφος 1 προ-
βαίνει στη σχετική δημοσίευση. 

2. Εάν η παράταση της διάρκειας ανα-
κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 16, τη σχε-
τική κοινοποίηση δημοσιεύει η αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. 

 
Άρθρο 18 

Ένδικα μέσα 

Οι αποφάσεις της αρχής που αναφέρεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή της υπη-
ρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 16 παρά-
γραφος 2, οι οποίες λαμβάνονται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
προσβάλλονται με τα ίδια ένδικα μέσα 
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που προβλέπει η εθνική νομοθεσία κατά 
των αναλόγων αποφάσεων για τα εθνι-
κά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
 

Άρθρο 19 
Διαδικασία 

 
1. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός 
δεν προβλέπει διαδικαστικές διατάξεις, 
για το πιστοποιητικό ισχύουν οι διαδικα-
στικές διατάξεις που εφαρμόζονται δυ-
νάμει της εθνικής νομοθεσίας για το α-
ντίστοιχο κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
εκτός εάν η εθνική νομοθεσία ορίζει ειδι-
κές διαδικαστικές διατάξεις για τα πι-
στοποιητικά. 

2. Παρά την παράγραφο 1, αποκλείεται 
η άσκηση ανακοπής κατά της χορήγη-
σης πιστοποιητικού. 
 

Άρθρο 20 
Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικές με 

τη διεύρυνση της Κοινότητας 
 

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξε-
ων του παρόντος κανονισμού, εφαρμό-
ζονται οι παρακάτω διατάξεις: 

α. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα και για το 
οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας 
ως φάρμακο αποκτήθηκε μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2000, μπορεί να λαμβάνει 
πιστοποιητικό στη Βουλγαρία, υπό 
την προϋπόθεση ότι η αίτηση πιστο-
ποιητικού υποβλήθηκε εντός έξι μη-
νών από την 1η Ιανουαρίου 2007· 

β. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας στην Τσεχική Δημοκρατία και για 
το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας 
ως φάρμακο αποκτήθηκε: 

i) στην Τσεχική Δημοκρατία μετά τις 
10 Νοεμβρίου 1999, μπορεί να λαμ-
βάνει πιστοποιητικό, υπό την προϋ-
πόθεση ότι η αίτηση πιστοποιητικού 
υποβλήθηκε εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία κατά την οποία αποκτή-
θηκε η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, 

ii) στην Κοινότητα, όχι νωρίτερα από 
έξι μήνες πριν από την 1η Μαΐου 2004, 
μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό, 
υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πι-
στοποιητικού υποβλήθηκε εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία κατά την 
οποία αποκτήθηκε η πρώτη άδεια κυ-
κλοφορίας· 

γ. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και για το οποίο η πρώτη άδεια κυ-
κλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθηκε 
στην Εσθονία πριν από την 1η  Μαΐου 
2004, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιη-
τικό, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτη-
ση πιστοποιητικού υποβλήθηκε εντός 
έξι μηνών από την ημερομηνία κατά 
την οποία αποκτήθηκε η πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας ή, στην περίπτωση των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατα-
τέθηκαν πριν από την 1η  Ιανουαρίου 
2000, εντός του εξαμήνου που προ-
βλέπεται στην Πράξη περί διπλωμά-
των ευρεσιτεχνίας του Οκτωβρίου 
1999· 

δ. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και για το οποίο η πρώτη άδεια κυ-
κλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθηκε 
στην Κύπρο πριν από την 1η Μαΐου 
2004, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιη-
τικό, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτη-
ση πιστοποιητικού υποβλήθηκε εντός 
έξι μηνών από την ημερομηνία κατά 
την οποία αποκτήθηκε η πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας· παρά τα ανωτέρω, εάν 
η άδεια κυκλοφορίας αποκτήθηκε πριν 
από τη χορήγηση του βασικού διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας, η αίτηση πιστο-
ποιητικού πρέπει να κατατίθεται εντός 
έξι μηνών από την ημερομηνία κατά 
την οποία χορηγήθηκε το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας· 

ε. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και για το οποίο η πρώτη άδεια κυ-
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κλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθηκε 
στη Λεττονία πριν από την 1η Μαΐου 
2004, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιη-
τικό. Στις περιπτώσεις που έχει λήξει 
η περίοδος που αναφέρεται στο άρ-
θρο 7 παράγραφος 1, υφίσταται η 
δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικού 
για περίοδο έξι μηνών που αρχίζει το 
αργότερο από την 1η Μαΐου 2004· 

στ. κάθε φάρμακο που προστατεύεται 
με έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας για το οποίο υποβλήθηκε αίτη-
ση μετά την 1η Φεβρουαρίου 1994 
και για το οποίο η πρώτη άδεια κυ-
κλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθηκε 
στη Λιθουανία πριν από την 1η Μαΐου 
2004, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιη-
τικό, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτη-
ση πιστοποιητικού υποβλήθηκε εντός 
έξι μηνών από την 1η Μαΐου 2004· 

ζ. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας και για το οποίο η πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθη-
κε μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, 
μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό, 
στην Ουγγαρία, υπό την προϋπόθεση 
ότι η αίτηση πιστοποιητικού υποβλή-
θηκε εντός έξι μηνών από την 1η Μα-
ΐου 2004· 

η. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας και για το οποίο η πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθη-
κε στη Μάλτα πριν από την 1η Μαΐου 
2004, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιη-
τικό. Στις περιπτώσεις που έχει λήξει 
η περίοδος που αναφέρεται στο άρ-
θρο 7 παράγραφος 1, υφίσταται η 
δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικού 
για περίοδο έξι μηνών που αρχίζει το 
αργότερο από την 1η Μαΐου 2004· 

θ. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας και για το οποίο η πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθη-
κε μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, 
μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό, 

στην Πολωνία, υπό την προϋπόθεση 
ότι η αίτηση πιστοποιητικού υποβλή-
θηκε εντός εξαμήνου που αρχίζει το 
αργότερο κατά την 1η Μαΐου 2004· 

ι. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα και για το 
οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως 
φάρμακο αποκτήθηκε μετά την 1η  Ια-
νουαρίου 2000, μπορεί να λαμβάνει 
πιστοποιητικό στη Ρουμανία. Στις πε-
ριπτώσεις που έχει λήξει η περίοδος 
του άρθρου 7 παράγραφος 1, υφίστα-
ται η δυνατότητα αίτησης πιστοποιητι-
κού για περίοδο έξι μηνών που αρχίζει 
το αργότερο από την 1η  Ιανουαρίου 
2007· 

ια. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και για το οποίο η πρώτη άδεια κυ-
κλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθηκε 
στη Σλοβενία πριν από την 1η  Μαΐου 
2004, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιη-
τικό, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτη-
ση πιστοποιητικού υποβλήθηκε εντός 
έξι μηνών από την 1η Μαΐου 2004, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώ-
σεων που έχει λήξει η περίοδος που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγρα-
φος 1· 

ιβ. κάθε φάρμακο που προστατεύεται με 
έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και για το οποίο η πρώτη άδεια κυ-
κλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθηκε 
στη Σλοβακία μετά την 1η Ιανουαρίου 
2000, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιη-
τικό, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτη-
ση πιστοποιητικού υποβλήθηκε εντός 
έξι μηνών από την ημερομηνία κατά 
την οποία αποκτήθηκε η πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας ή εντός έξι μηνών από 
την 1η Ιουλίου 2002, εάν η άδεια κυ-
κλοφορίας αποκτήθηκε πριν από την 
ημερομηνία αυτή. 
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Άρθρο 21 
Μεταβατικές διατάξεις 

 
1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζε-
ται για τα πιστοποιητικά που χορηγήθη-
καν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
κράτους μέλους πριν από τις 2 Ιανουα-
ρίου 1993 ούτε για τις αιτήσεις πιστο-
ποιητικών που κατατέθηκαν σύμφωνα 
με τη νομοθεσία αυτή, πριν από τις 2 
Ιουλίου 1992. 

Όσον αφορά την Αυστρία, τη Φινλανδία 
και τη Σουηδία, ο παρών κανονισμός 
δεν ισχύει επί πιστοποιητικών χορηγη-
θέντων βάσει της εθνικής τους νομοθε-
σίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995. 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στα συμπληρωματικά πιστοποιητικά 
προστασίας που χορηγούνται σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύ-
πρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, 
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενί-
ας και της Σλοβακίας πριν από την 1η 
Μαΐου 2004, και σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία της Ρουμανίας, πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2007. 

 
Άρθρο 22 
Κατάργηση 

 
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, 
όπως τροποποιήθηκε από τις πράξεις 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, 
καταργείται. 

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανο-
νισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον πα-
ρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμ-
φωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήματος ΙΙ. 
 

Άρθρο 23 
Έναρξη ισχύος 

 
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 

του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμε-
σα σε κάθε κράτος μέλος. 

------------------------------------------------- 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 

(κατά το άρθρο 22) 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 182 της 2.7.1992, σ. 1).  

Παράρτημα Ι σημείο ΧΙ.ΣΤ.I. της πράξης 
προσχώρησης του 1994 (ΕΕ C 241 της 
29.8.1994, σ. 233).  

Παράρτημα ΙΙ σημείο 4.Γ.II. της πράξης 
προσχώρησης του 2003 (ΕΕ L 236 της 
23.9.2003, σ. 342). | 

Παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1.ΙΙ. της πράξης προ-
σχώρησης του 2005 (ΕΕ L 157 της 
21.6.2005, σ. 56). | 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 1).  Μόνο όσον 
αφορά το άρθρο 52.  

-------------------------------------------------- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 - Παρών 
κανονισμός  

Αιτιολογική σκέψη 1  

Αιτιολογική σκέψη 1 | Αιτιολογική σκέψη 2  

Αιτιολογική σκέψη 2 | Αιτιολογική σκέψη 3 

Αιτιολογική σκέψη 3 | Αιτιολογική σκέψη 4  

Αιτιολογική σκέψη 4 | Αιτιολογική σκέψη 5| 

Αιτιολογική σκέψη 5 | Αιτιολογική σκέψη 6 

Αιτιολογική σκέψη 6 | Αιτιολογική σκέψη 7  

Αιτιολογική σκέψη 7 | Αιτιολογική σκέψη 8  
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Αιτιολογική σκέψη 8 | Αιτιολογική σκέψη 9  

Αιτιολογική σκέψη 9 | Αιτιολογική σκέψη 10 

Αιτιολογική σκέψη 10  

Αιτιολογική σκέψη 11  

Αιτιολογική σκέψη 12  

Αιτιολογική σκέψη 13 | Αιτιολογική σκέψη 
11  

Άρθρο 1 | Άρθρο 1  

Άρθρο 2 | Άρθρο 2 

Άρθρο 3 εισαγωγικές λέξεις | Άρθρο 3 εισα-
γωγικές λέξεις  

Άρθρο 3 στοιχείο α) | Άρθρο 3 στοιχείο α)  

Άρθρο 3 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο | Άρθρο 
3 στοιχείο β)  

Άρθρο 3 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο  

Άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) | Άρθρο 3 στοι-
χεία γ) και δ)  

Άρθρα 4 έως 7 | Άρθρα 4 έως 7 

Άρθρο 8 παράγραφος 1 | Άρθρο 8 παρά-
γραφος 1  

Άρθρο 8 παράγραφος 1α | Άρθρο 8 παρά-
γραφος 2 

Άρθρο 8 παράγραφος 1β | Άρθρο 8 παρά-
γραφος 3  

Άρθρο 8 παράγραφος 2 | Άρθρο 8 παρά-
γραφος 4  

Άρθρα 9 έως 12 | Άρθρα 9 έως 12  

Άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3 | Άρθρο 13 
παράγραφοι 1, 2 και 3  

Άρθρα 14 και 15 | Άρθρα 14 και 15  

Άρθρο 15 | Άρθρο 16 

Άρθρα 16, 17 και 18 | Άρθρα 17, 18 και 19  

Άρθρο 19  

Άρθρο 19α εισαγωγικές λέξεις | Άρθρο 20 
εισαγωγικές λέξεις  

Άρθρο 19α στοιχεία α) i) και ii) | Άρθρο 20 
στοιχείο β) εισαγωγικές λέξεις σημεία i) και ii)  

Άρθρο 19α στοιχείο β) | Άρθρο 19α στοιχείο 
γ)  

Άρθρο 19α στοιχείο δ) | Άρθρο 19α στοιχείο 
ε)  

Άρθρο 19α στοιχείο στ) | Άρθρο 19α στοιχείο 
ζ)  

Άρθρο 19α στοιχείο η) | Άρθρο 19α στοιχείο 
θ)  

Άρθρο 19α στοιχείο ι) | Άρθρο 19α στοιχείο 
ια)  

Άρθρο 19α στοιχείο ιβ) | Άρθρο 20 στοιχεία 
γ)  

Άρθρο 20 στοιχείο δ) | Άρθρο 20 στοιχείο ε)  

Άρθρο 20 στοιχείο στ) | Άρθρο 20 στοιχείο ζ)  

Άρθρο 20 στοιχείο η) | Άρθρο 20 στοιχείο θ)  

Άρθρο 20 στοιχείο ια) | Άρθρο 20 στοιχείο ιβ)  

Άρθρο 20 στοιχείο α) | Άρθρο 20 στοιχείο ι)  

Άρθρο 20 | Άρθρο 21 

Άρθρο 21  

Άρθρο 22 | Άρθρο 13 παράγραφος 4  

Άρθρο 22  

Άρθρο 23 | Άρθρο 23  

Παράρτημα I  

Παράρτημα II  
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ΝΟΜΟΣ 3842/ΦΕΚ Α΄58/23.04.2010 

"Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής  
και άλλες διατάξεις" 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφι-
σε η Βουλή: 

................................ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

.................................. 

Άρθρο 71 
Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας 

 
1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την 
πώληση προϊόντων παραγωγής της, για 
την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε 
ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη 
στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που 
αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσο-
νται από το φόρο εισοδήματος για τρεις 
συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης 
από τη χρήση μέσα στην οποία πραγμα-
τοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από 
την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η 
απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊό-
ντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. 
Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που 
προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, 
όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρε-
σιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμέ-
νης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
εγκρίνεται η επιχείρηση που υπάγεται 
στις διατάξεις του άρθρου αυτού για το 
συγκεκριμένο προϊόν ή είδος υπηρεσίας, 
που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση, 
μετά από αίτηση που υποβάλλει στην 
αρμόδια υπηρεσία του πιο πάνω Υπουρ-
γείου. 
 
 

 

3. Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζο-
νται σε λογαριασμό αφορολόγητου απο-
θεματικού και υπολογίζονται με βάση τα  
καθαρά  κέρδη  που δηλώνονται με βάση 
την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρού-
μενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολο-
γισμό και τα οποία προέρχονται από το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχεί-
ρησης, μετά την αφαίρεση των κερδών 
που απαλλάσσονται της φορολογίας ει-
σοδήματος και των κερδών από συμμε-
τοχή σε άλλες επιχειρήσεις, των κρατή-
σεων για το σχηματισμό τακτικού αποθε-
ματικού και των κερδών της χρήσης που 
διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνο-
νται από τους εταίρους ή τον επιχειρημα-
τία, καθώς και των αφορολόγητων εκ-
πτώσεων επενδύσεων αναπτυξιακών 
νόμων. 

Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία και 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το τακτι-
κό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη 
ανάγονται σε μικτό ποσό με την προσθή-
κη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για 
τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κα-
τηγορίας του ΚΒΣ, το αποθεματικό σχη-
ματίζεται από τα καθαρά κέρδη που δη-
λώνονται με την αρχική δήλωση, αφού 
αφαιρεθούν οι απολήψεις. Όταν η επιχεί-
ρηση πραγματοποιεί έσοδα που δεν ε-
μπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, ως 
κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογί-
ας είναι το μέρος των πιο πάνω κερδών 
που αντιστοιχεί στα έσοδα από την πώ-
ληση των προϊόντων ή από την παροχή 
υπηρεσιών της παραγράφου 1. 

4. Το αφορολόγητο αποθεματικό που 
σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγού-
μενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία 
με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ, κατά το 
μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή 
αναλαμβάνεται κάθε φορά. 
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5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών και του Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
καθορίζονται οι φορείς πιστοποίησης της 
ευρεσιτεχνίας, οι προϋποθέσεις, οι όροι, 
η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτομέρεια για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του άρθρου αυτού, χωρίς την έκ-

δοση της οποίας δεν ενεργοποιείται η 
ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν 
εφαρμογή για πωλήσεις αγαθών ή παρο-
χή υπηρεσιών που εμπίπτουν στο άρθρο 
αυτό και πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 και μετά. 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11970/Β0012/ΠΟΛ.1203/10 (ΦΕΚ 2147 Β΄/31.12.2010) 

 

“Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, και διαδικασιών για την εφαρμογή  
των διατάξεων του άρθρου 71 ‘Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας’  

του N. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄/58/23.04.2010)” 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις:  

α. του άρθρου 52 «Σύσταση γενικών 
γραμματειών» και β) του άρθρου 90 «Έ-
λεγχος των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη-
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως 
αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005). 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 «Φορο-
λογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας» του Ν. 
3842/2010 (ΦΕΚ Α΄/58/23.4.2010). 

 
3. To N. 1733/87 «Μεταφορά τεχνολογί-
ας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία 
και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας» (ΦΕΚ Α΄/171/22.9.1987), διά του 
οποίου συνιστάται νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ορ-
γανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(OBI)» όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει. 

 
4.  Το ΠΔ 77/88 «Διατάξεις εφαρμογής 
της σύμβασης για τη χορήγηση ευρω-
παϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
κυρώθηκε με το Ν. 1607/1986» (ΦΕΚ 
Α΄/33/25.2.1988). 

 
5. Το ΠΔ 248/89 «Οργανισμός της Γενι-
κής Γραμματείας Έρευνας και  Τεχνολο- 

 

γίας» (ΦΕΚ Α΄/116/10.5.1989), όπως 
τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 179/92 (ΦΕΚ 
Α΄/81/26.5.1992), ΠΔ 147/94 (ΦΕΚ 
Α΄/99/4.7.1994) και ΠΔ 128/97 (ΦΕΚ 
Α΄/115/9.6.1997). 

 
6. Το ΠΔ 185/09 «Ανασύσταση του Υ-
πουργείου Οικονομικών, συγχώνευση 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο-
μικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή 
του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης 
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - 
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο 
Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας - 
Θράκης και της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 
Α΄/213/7.10.2009). 

 
7. Το ΠΔ 187/09 «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/214/ 
7.10.2009). 

 
8. Το ΠΔ 189/09 «Καθορισμός και ανα-
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργεί-
ων» (ΦΕΚ Α΄/221/5.11.2009) όπως αυ-
τό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 24/10 «Α-
νακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 
189/2009» (ΦΕΚ Α΄/56/15.4.2010). 

 
9.  Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ2010/ 
26.10.2010 (ΦΕΚ Β΄/1725/3.11.2010) 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά 
με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υ-
φυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κου-
σελά, αποφασίζουμε: 

 



  

176 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 71 ΤΟΥ Ν. 3842/2010 

 
1. Για τις ανάγκες του άρθρου 71 του Ν. 
3842/2010, ως «ευρεσιτεχνία διεθνώς 
αναγνωρισμένη» ορίζεται αυτή για την 
οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας το οποίο εμπίπτει σε μία τουλά-
χιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις 

 

α. Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 
που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
(European Patent Office «EPO») και 
έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα. 

β. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμέ-
νο στον ΟΒΙ (αποκλειομένων των Πι-
στοποιητικών Υποδείγματος Χρησι-
μότητας (ΠΥΧ) το οποίο έχει επίσης 
κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος, α) 
που έχει προσχωρήσει στην Ευρω-
παϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσι-
τεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο 
πλαίσιο αυτής, ή β) είναι μέλος του 
ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας 
προς ένταξη χώρας (accession can-
didate country) ή σε καθεστώς ενι-
σχυμένης δέσμευσης (enhanced en-
gagement country). 

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον 
μέχρι την τελευταία ημέρα της χρή-
σεως για την οποία ζητείται η απαλ-
λαγή από το φόρο εισοδήματος. 

 
2. Φορέας πιστοποίησης των διεθνώς 
αναγνωρισμένων και ευρισκομένων σε 
ισχύ ευρεσιτεχνιών είναι ο Οργανισμός 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο οποί-
ος ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 
1733/87. 

 
3. Στις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 
3842/2010, εμπίπτουν και επιχειρήσεις 
νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες στις οποί-
ες κατά τη σύσταση τους ή την αύξηση 
του μετοχικού ή εταιρικού τους κεφαλαί-
ου εισφέρεται διεθνώς αναγνωρισμένη 
ευρεσιτεχνία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσας, από τον ιδρυτή, μέτοχο 
ή εταίρο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). 

Η αποτίμηση του εισφερόμενου δικαιώ-
ματος διενεργείται από την επιτροπή του 
άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. 

 

4. Όταν η διεθνώς αναγνωρισμένη ευ-
ρεσιτεχνία αφορά σε τμήμα ή εξάρτημα 
του παραγόμενου προϊόντος θα πρέπει 
η ευρεσιτεχνία αυτή να συμβάλει στο 
κόστος που αντιπροσωπεύει τα υλικά 
κατασκευής προϊόντος, με ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%) και άνω. 

 

5.  Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται 
από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στην 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο-
λογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η 
οποία τη διαβιβάζει στον ΟΒΙ. Ο ΟΒΙ, 
διαπιστώνει έπειτα από ενδελεχή εξέτα-
ση των προσκομιζόμενων δικαιολογητι-
κών ότι για την παραγωγή του προϊό-
ντος ή την παροχή υπηρεσίας χρησιμο-
ποιήθηκε, κατά το έτος μέσα στο οποίο 
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά 
έσοδα από την πώληση προϊόντων ή 
την παροχή υπηρεσιών, η διεθνώς ανα-
γνωρισμένη ευρεσιτεχνία και ότι αυτή 
έχει κατά τις διατάξεις της παρούσας 
αναπτυχθεί από την επιχείρηση και στην 
συνέχεια εκδίδει αιτιολογημένη θετική ή 
αρνητική γνωμάτευση την οποία διαβι-
βάζει στην ΓΓΕΤ προκειμένου να εκδο-
θεί εγκριτική ή απορριπτική απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μά-
θησης και Θρησκευμάτων. Για την ερ-
γασία αυτή ο ΟΒΙ μπορεί να χρησιμο-
ποιεί και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. 

Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα 
οποία θα πρέπει να είναι νομίμως επι-
κυρωμένα, περιλαμβάνουν αντίγραφο 
του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας καθώς 
και βεβαίωση ισχύος αυτού ή απόδειξη 
πληρωμής τελών στο αρμόδιο γραφείο 
ευρεσιτεχνιών για τις χρήσεις όπου ζη-
τείται η φορολογική απαλλαγή. Τα προ-
ερχόμενα από την αλλοδαπή έγγραφα 
θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση 
(Apostille) της σύμβασης της Χάγης της 
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5ης Οκτωβρίου 1961 κατά τις διατάξεις 
του Ν. 1497/1984, (Α΄ 188) ή επικύρω-
ση από Ελληνική προξενική ή διπλωμα-
τική αρχή. 

Για την διαδικασία εξέτασης των προϋ-
ποθέσεων υπαγωγής στο άρθρο 71 του 
Ν. 3842/2010, ο ΟΒΙ εισπράττει τέλος, 
το ύψος του οποίου καθορίζεται με α-
πόφαση του ΔΣ του ΟΒΙ. Ουδεμία αίτη-
ση θα γίνεται αποδεκτή αν δεν συνοδεύ-
εται από αποδεικτικό καταθέσεως του 
τέλους. Σε περίπτωση απόρριψης της 
αίτησης το τέλος δεν επιστρέφεται. 

Η αιτούσα επιχείρηση θα πρέπει να 
προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για να αποδείξει ότι πληρούνται οι προ-

ϋποθέσεις του νόμου και της παρούσας 
απόφασης. 

6. Η απόφαση που θα χορηγεί το Υ-
πουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, θα περιλαμβάνει το 
όνομα της επιχείρησης που υπάγεται 
στις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 
3842/2010, το προϊόν ή την υπηρεσία 
που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση 
καθώς και τις χρήσεις για τις οποίες έχει 
ισχύ η ανωτέρω υπαγωγή. 

Επίσης, η απόφαση θα κοινοποιείται 
στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
που υπάγεται η επιχείρηση. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3966 (ΦΕΚ 118 Α΄, 24.05.2011) 
 

 “Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου  

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’  
και λοιπές διατάξεις” 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που 
ψήφισε η Βουλή: 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

 
Άρθρο 53 

Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με την  
Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την  
επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής  

ιδιοκτησίας 
 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 
1733/1987 (Α΄ 171) αντικαθίσταται ως 
εξής: 

 «1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής 
ή επαπειλούμενης προσβολής του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτο-
χός του μπορεί να αξιώσει την άρση 
της προσβολής και την παράλειψή 
της στο μέλλον. Η άρση της προσβο-
λής μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ αί-
τηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την 
απόσυρση από το εμπόριο των ε-
μπορευμάτων που κρίθηκε ότι προ-
σβάλλουν δικαίωμα του παρόντος 
νόμου και, εφόσον απαιτείται, των 
υλικών που κυρίως χρησίμευσαν 
στη δημιουργία ή την κατασκευή 
των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την 
οριστική απομάκρυνση αυτών από το 
εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών 
σύμφωνα με την παράγραφο 5. Κα-
τά την εξέταση του αιτήματος του 
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται 
υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ 
της σοβαρότητας της προσβολής και 

των μέτρων αποκατάστασης, καθώς 
και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλε-
ση των μέτρων που προβλέπονται 
στο δεύτερο εδάφιο γίνεται με δα-
πάνες του παραβάτη, εκτός εάν 
συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το 
αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου αυτής 
έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιά-
μεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του 
οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον 
για την προσβολή δικαιωμάτων του 
παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της 
Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικα-
στήριο καταδικάσει σε παράλειψη 
πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση 
χρηματική ποινή έως δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, 
ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 
947 Κ.Πολ.Δ. Για τη διαπίστωση 
της παράβασης της υποχρέωσης πα-
ράλειψης του προηγούμενου εδαφίου 
εφαρμόζεται η διαδικασία των άρ-
θρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ.» 
 

2. Μετά το άρθρο 17 του ν. 1733/1987 
(Α΄ 171) προστίθενται άρθρα 17Α, 17Β, 
17Γ, 17Δ, 17Ε, 17ΣΤ και 17Ζ ως εξής: 
 

«Άρθρο 17Α 
(άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48)  
Απόδειξη και δικαίωμα ενημέρωσης 

 

1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκο-
μίσει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία επαρκή προς τεκμηρίωση 
των ισχυρισμών του περί προσβολής 
ή επικείμενης προσβολής δικαιωμά-
των του παρόντος νόμου, ενώ πα-
ράλληλα επικαλείται αποδεικτικά 
στοιχεία που βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο του αντιδίκου, το δικαστήριο 
ύστερα από αίτηση του διαδίκου, 
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μπορεί να διατάξει την προσκόμιση 
των αποδεικτικών αυτών στοιχείων 
από τον αντίδικο. Η  ύπαρξη σημα-
ντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολο-
γουμένων και των λοιπών περιστά-
σεων της υπόθεσης, μπορεί να θεω-
ρηθεί ότι συνιστά βάσιμο αποδεικτικό 
στοιχείο. Αν διάδικος κληθεί και 
αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα 
αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται 
στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι 
προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδί-
κου που ζήτησε την προσκόμιση ή 
τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών 
στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι. 
 
2. Υπό τους όρους που προβλέπονται 
στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης 
παραγράφου, αν συντρέχει προσβολή 
των δικαιωμάτων σε εμπορική κλί-
μακα, το δικαστήριο μπορεί επίσης, 
ύστερα από αίτηση διαδίκου, να δια-
τάξει τη γνωστοποίηση τραπεζικών, 
χρηματοοικονομικών ή εμπορικών 
εγγράφων που βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο του αντιδίκου. Η ύπαρξη σημα-
ντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολο-
γούμενων και των λοιπών περιστά-
σεων της υπόθεσης, μπορεί να θεω-
ρηθεί ότι συνιστά επαρκή ένδειξη 
προσβολής σε εμπορική κλίμακα. Αν 
διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα 
δεν προσκομίσει τα έγγραφα που ο-
ρίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντί-
στοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί 
του διαδίκου που ζήτησε την προσκό-
μιση ή τη γνωστοποίηση των αποδει-
κτικών στοιχείων θεωρούνται ομολο-
γημένοι. 

 
3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο 
διασφαλίζει την προστασία των ε-
μπιστευτικών πληροφοριών. 
 
4. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτη-
μα του διαδίκου, ελεγχόμενο από 
το δικαστήριο για την αναλογικότη-
τά του, το οποίο υποβάλλεται με την 
αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο 
δίκης για προσβολή δικαιωμάτων 

του παρόντος νόμου, ο πρόεδρος επί 
πολυμελούς δικαστηρίου ή ο δικα-
στής του μονομελούς δικαστηρίου, 
δικάζοντας κατά τη διαδικασία των 
άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., μπορεί και 
πριν από την συζήτηση της υπόθε-
σης να διατάσσει την παροχή από 
τον αντίδικο πληροφοριών για την 
προέλευση και για τα δίκτυα διανο-
μής των εμπορευμάτων ή παροχής 
των υπηρεσιών, που προσβάλλουν δι-
καίωμα του παρόντος νόμου. Το ίδιο 
μπορεί να διατάσσεται και κατά ο-
ποιουδήποτε άλλου προσώπου, το ο-
ποίο: (α) βρέθηκε να κατέχει τα παρά-
νομα εμπορεύματα σε εμπορική κλί-
μακα, (β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί 
τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορι-
κή κλίμακα, (γ) διαπιστώθηκε ότι 
παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπη-
ρεσίες χρησιμοποιούμενες για την 
προσβολή δικαιώματος ή (δ) υποδεί-
χθηκε από πρόσωπο των περιπτώ-
σεων α΄, β΄ και γ΄ ως εμπλεκόμενο 
στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή 
των εμπορευμάτων ή στην παροχή 
των υπηρεσιών. Όποιος αδικαιολόγη-
τα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου 
κατά την παρούσα παράγραφο κατα-
δικάζεται εκτός από τα δικαστικά έ-
ξοδα και σε χρηματική ποινή ύψους 
έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, 
που κατατίθεται στο δημόσιο ταμείο. 
 
5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 
περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: 
(α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευ-
θύνσεις των παραγωγών, κατα-
σκευαστών, διανομέων, προμηθευ-
τών και λοιπών προηγούμενων κα-
τόχων του προϊόντος ή της υπηρεσί-
ας, καθώς και των παραληπτών χον-
δρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής, 
(β) πληροφορίες για τις ποσότητες που 
παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, πα-
ραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγ-
γέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα 
που αφορά στα εν λόγω εμπορεύμα-
τα ή υπηρεσίες. 
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6. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμό-
ζονται με την επιφύλαξη άλλων δια-
τάξεων, οι οποίες: (α) παρέχουν στον 
δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης 
ενημέρωσης, (β) διέπουν τη χρήση, 
στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδι-
κασίας, των πληροφοριών που γνω-
στοποιούνται βάσει των παραγράφων 
2 και 3 του παρόντος άρθρου, (γ) 
διέπουν την ευθύνη για καταχρηστι-
κή άσκηση του δικαιώματος ενημέ-
ρωσης ή (δ) παρέχουν τη δυνατότητα 
άρνησης της παροχής πληροφοριών 
που θα υποχρέωναν το κατά τις δια-
τάξεις της παραγράφου 4 πρόσωπο 
να παραδεχθεί τη συμμετοχή του ιδί-
ου ή των στενών συγγενών του στην 
προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος 
νόμου ή (ε) διέπουν την προστασία της 
εμπιστευτικότητας των πηγών πληρο-
φοριών ή την επεξεργασία προσωπι-
κών δεδομένων. 
 
7. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληρο-
φόρηση παράσχει ανακριβείς πλη-
ροφορίες από δόλο ή από βαρειά 
αμέλεια, ευθύνεται για τη ζημία που 
εκ του λόγου τούτου προξένησε. 
 

Άρθρο 17Β 
(άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48)  

Συντηρητική απόδειξη  
και λοιπά ασφαλιστικά μέτρα 

 

1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή 
δικαιώματος που προστατεύεται από 
τον παρόντα νόμο, το Μονομελές 
Πρωτοδικείο μπορεί να διατάσσει ως 
ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική 
κατάσχεση των αντικειμένων που 
κατέχονται από τον καθ’ ου και α-
ποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή 
απόδειξη της προσβολής. Αντί για 
συντηρητική κατάσχεση, το δικαστή-
ριο μπορεί να διατάξει την αναλυτική 
απογραφή των αντικειμένων αυτών 
περιλαμβανομένης και της φωτο-
γράφησής τους. Στις περιπτώσεις 
της παρούσας παραγράφου εφαρ-
μόζεται το άρθρο 687 παράγραφος 1 

Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον απαιτείται, χο-
ρηγείται προσωρινή διαταγή κατά 
το άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. 
 
2. Το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει 
κατά του καθ’ ου ασφαλιστικά μέτρα, 
με σκοπό να προληφθεί κάθε επικεί-
μενη προσβολή δικαιωμάτων του 
παρόντος νόμου ή να απαγορευθεί 
προσωρινά η συνέχιση της προσβο-
λής, εφόσον απαιτείται, με την απει-
λή καταβολής χρηματικής ποινής 
κατ’ άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ., για κάθε 
προσβολή ή συνέχιση των προσβο-
λών των εν λόγω δικαιωμάτων. Για 
τη διαπίστωση της πλήρωσης των 
προϋποθέσεων ενεργοποίησης της 
υποχρέωσης καταβολής χρηματικής 
ποινής, σύμφωνα με το διαταχθέν 
ασφαλιστικό μέτρο ή την συναφή 
διάταξη του άρθρου 691 παρ. 2 
Κ.Πολ.Δ., εφαρμόζεται η διαδικασία 
των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Το δι-
καστήριο μπορεί να εξαρτήσει τη 
συνέχιση της εν λόγω προσβολής 
από την παροχή εγγύησης με σκοπό 
να διασφαλισθεί η αποζημίωση του 
δικαιούχου. Το δικαστήριο μπορεί ε-
πίσης να διατάσσει τη συντηρητική 
κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύηση 
των εμπορευμάτων, για τα οποία υ-
πάρχουν υπόνοιες ότι προσβάλλουν 
δικαιώματα του παρόντος νόμου, 
προκειμένου να εμποδισθεί η είσο-
δος ή η κυκλοφορία τους στο εμπό-
ριο. 
 
3. Στις περιπτώσεις προσβολών που 
διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα 
το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει 
ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρη-
τική κατάσχεση των περιουσιακών 
στοιχείων του φερόμενου ως παρα-
βάτη, περιλαμβανομένης της δέ-
σμευσης των τραπεζικών του λογα-
ριασμών. Προς τούτο, το δικαστήριο 
μπορεί να διατάσσει οποιονδήποτε 
κατέχει τις σχετικές πληροφορίες να 
προβεί στη γνωστοποίηση τραπεζι-
κών, ρηματοοικoνομικών ή εμπορι-
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κών εγγράφων ή να εξασφαλίσει την 
προσήκουσα πρόσβαση στις σχετι-
κές πληροφορίες. 
 
4. Η απόφαση περί των ασφαλιστι-
κών μέτρων των παραγράφων 2 και 
3 μπορεί να λαμβάνεται, εφόσον εν-
δείκνυται, χωρίς να ακουστεί η άλλη 
πλευρά κατ’ άρθρο 687 παρ. 1 
Κ.Πολ.Δ., ιδίως όταν τυχόν καθυστέ-
ρηση θα μπορούσε να προκαλέσει 
ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα. 
Όταν στις περιπτώσεις αυτές η α-
πόφαση ή η διαταγή του δικαστηρί-
ου δεν κοινοποιείται κατά νόμο στον 
καθ’ ου πριν ή κατά την εκτέλεση 
αυτής, η κοινοποίηση της στον καθ’ 
ου γίνεται την πρώτη εργάσιμη η-
μέρα μετά την εκτέλεση, διαφορετι-
κά οι διαδικαστικές πράξεις που συ-
νιστούν αυτή καθίστανται άκυρες. 
 
5. Στις περιπτώσεις των παραγρά-
φων 1, 2 και 3 το δικαστήριο μπο-
ρεί να διατάσσει τα μέτρα με τον 
όρο να δοθεί από τον αιτούντα εγγύ-
ηση, που καθορίζεται με την απόφα-
σή του ή την προσωρινή διαταγή ή 
και χωρίς εγγύηση και τάσσει υπο-
χρεωτικώς προθεσμία για την ά-
σκηση της αγωγής για την κύρια υ-
πόθεση κατά το άρθρο 693 παρ. 1 
Κ.Πολ.Δ., που δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τις τριάντα ημέρες. Αν περάσει 
άπρακτη η προθεσμία αυτή αίρεται 
αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. 
 
6. Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλι-
στικά μέτρα ή συντηρητική απόδειξη 
χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός 
προσδιορισμός των αποδεικτικών 
στοιχείων, που αποδεικνύουν την 
προσβολή ή την απειλή της, αλλά 
αρκεί ο προσδιορισμός τους ανά κα-
τηγορία. 
 
7. Για την εφαρμογή των παραγρά-
φων 1 έως και 6, το δικαστήριο έχει 
την εξουσία να απαιτεί από τον αι-
τούντα να προσκομίσει κάθε ευλό-

γως διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο 
για να σχηματίσει με επαρκείς εν-
δείξεις την πεποίθηση ότι είναι ο δι-
καιούχος του δικαιώματος και ότι το 
δικαίωμά του προσβάλλεται ή ότι 
επίκειται προσβολή. 
 
8. Αν τα ασφαλιστικά μέτρα του παρό-
ντος άρθρου ανακληθούν εξαιτίας 
οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης 
του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ 
των υστέρων ότι δεν υπήρξε προ-
σβολή ή απειλή προσβολής των δι-
καιωμάτων του παρόντος νόμου, το 
δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον 
αιτούντα, εφόσον ενήργησε καταχρη-
στικά, ύστερα από αίτηση του καθ’ 
ου, να καταβάλει στον καθ’ ου προ-
σήκουσα αποζημίωση για κάθε ζη-
μία που υπέστη εξαιτίας των εν λό-
γω μέτρων. 
 

Άρθρο 17Γ 
(άρθρο 12 Οδηγίας 2004/48) 

Εναλλακτικά μέτρα 

 
Μετά από αίτηση του προσώπου 
έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφ-
θούν τα μέτρα των άρθρων 17Α και 
17Β, το δικαστήριο μπορεί, αντί της 
εφαρμογής των προαναφερόμενων 
μέτρων, να διατάξει την καταβολή 
χρηματικής αποζημίωσης στον ζη-
μιωθέντα, αν το εν λόγω πρόσωπο 
ενήργησε χωρίς δόλο ή αμέλεια, ε-
φόσον η εκτέλεση των εν λόγω μέ-
τρων θα του προκαλούσε δυσανάλο-
γη ζημία και εφόσον η καταβολή 
χρηματικής αποζημίωσης στον ζη-
μιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς 
ικανοποιητική. 

Άρθρο 17Δ 
(άρθρα 13, 14 και 15 της Οδηγίας 

2004/48) 
Αποζημίωση, δικαστικά έξοδα και 

δημοσιότητα αποφάσεων 

 

1. Μετά από αίτηση του ζημιωθέ-
ντος, το δικαστήριο μπορεί να κατα-
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δικάσει τον παραβάτη, ο οποίος 
προέβη σε προσβολή του δικαιώματος 
από δόλο ή βαριά αμέλεια, να καταβά-
λει στον δικαιούχο του δικαιώματος 
αποζημίωση αντίστοιχη προς την 
πραγματική ζημία που υπέστη ο δι-
καιούχος εξαιτίας της προσβολής 
του δικαιώματός του. Για τον καθο-
ρισμό της αποζημίωσης το δικαστή-
ριο: α) λαμβάνει υπόψη όλα τα συ-
ναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές 
οικονομικές επιπτώσεις, συμπερι-
λαμβανομένης της απώλειας κερ-
δών, τις οποίες υφίσταται ο ζημιω-
θείς διάδικος, και τα τυχόν αδικαιο-
λόγητα κέρδη που αποκόμισε ο πα-
ραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, 
άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομι-
κών, όπως η ηθική βλάβη που προ-
κάλεσε στον κάτοχο του δικαιώμα-
τος η προσβολή, ή β) εναλλακτικά 
προς την προηγούμενη περίπτωση 
υπό στοιχείο α΄, δύναται, εφόσον εν-
δείκνυται, να καθορίζει την αποζημίω-
ση ως κατ’ αποκοπήν ποσό βάσει 
στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος 
των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών 
που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης 
είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμο-
ποιεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα. 
 
2. Στις υποθέσεις του παρόντος 
νόμου τα εν γένει δικαστικά έξοδα 
και τέλη περιλαμβάνουν υποχρεω-
τικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, 
όπως τα έξοδα των μαρτύρων, την 
αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγό-
ρων, τις αμοιβές των πραγματογνω-
μόνων και τεχνικών συμβούλων των 
διαδίκων και τη δαπάνη για την ανα-
κάλυψη των προσβολέων, στις οποίες 
ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδι-
κος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 173 Κ.Πολ.Δ. 
επ. 
 
3. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτη-
μα του διαδίκου, μπορεί να του επι-
τρέψει να δημοσιεύσει το σύνολο ή 
τμήμα της απόφασης που αφορά δι-

καιώματα που προστατεύονται από 
τον παρόντα νόμο στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο με έ-
ξοδα του ηττηθέντος διαδίκου. 

 
Άρθρο 17Ε 

(άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας 
2004/48) 

Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή 
πληροφοριών 

 

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές 
ή επαγγελματικές ενώσεις καταρτί-
ζουν κώδικες δεοντολογίας με σκο-
πό να συμβάλουν σε εθνικό, κοινο-
τικό ή διεθνές επίπεδο στην επιβολή 
των δικαιωμάτων του παρόντος νό-
μου. Οι κώδικες δεοντολογίας και η 
ενδεχόμενη αξιολόγηση της εφαρ-
μογής τους διαβιβάζονται στην Επι-
τροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
2. Εθνικός ανταποκριτής για τα δι-
καιώματα του παρόντος νόμου ορί-
ζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας. 

 
Άρθρο 17ΣΤ 

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/48)  
Διεύρυνση νομιμοποιούμενων  

προσώπων 
 

Η εφαρμογή των μέτρων που προ-
βλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 17 και των άρθρων 17Α, 
17Β,17Γ, 17Δ και 17Ε μπορεί να ζητη-
θεί και από: 
α. κάθε άλλο πρόσωπο που έχει 

εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί 
τα εν λόγω δικαιώματα, ιδίως οι 
κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις. 

β. οργανισμούς προάσπισης επαγ-
γελματικών συμφερόντων, στους 
οποίους αναγνωρίζεται συνήθως 
το δικαίωμα να εκπροσωπούν 
τους δικαιούχους δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφω-
να με τις ισχύουσες διατάξεις. 



  

183 
 

Άρθρο 17Ζ 
Εφαρμογή επί άλλων δικαιωμάτων  

βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

 
Τα άρθρα 17 παρ. 1, 17Α, 17Β, 17Γ, 
17Δ, 17Ε και 17ΣΤ εφαρμόζονται και 
για την προστασία των κατόχων τίτ-
λου προστασίας συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού για τα φάρμακα και 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
των κατόχων βεβαιώσεων παράτασης 
ισχύος του συμπληρωματικού πιστο-
ποιητικού προστασίας για παιδιατρικά 
φάρμακα, καθώς και των κατόχων τίτ-
λων προστασίας φυτικών ποικιλιών, 
ονομασιών προέλευσης και γεωγρα-
φικών ενδείξεων». 
 
3. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 
45/1991 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 
«1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή 
επαπειλούμενης προσβολής των δι-
καιωμάτων αποκλειστικότητας που 
απορρέουν από προστατευόμενη 
τοπογραφία, ο κάτοχός της τοπο-
γραφίας μπορεί να αξιώσει την άρ-
ση της προσβολής και την παράλει-
ψή της στο μέλλον. Η άρση της προ-
σβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ 
αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) 
την απόσυρση από το εμπόριο των 
εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προ-
σβάλλουν δικαίωμα του παρόντος 
διατάγματος και, εφόσον απαιτείται, 
των υλικών που κυρίως χρησίμευ-
σαν στη δημιουργία ή την κατα-
σκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, 
β) την οριστική απομάκρυνση αυτών 
από το εμπόριο ή γ) την καταστρο-
φή αυτών. Κατά την εξέταση του 
αιτήματος του προηγούμενου εδαφί-
ου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη ανα-
λογίας μεταξύ της σοβαρότητας της 
προσβολής και των μέτρων αποκα-
τάστασης, καθώς και τα συμφέροντα 
τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων του 
δεύτερου εδαφίου γίνεται με δαπά-
νες του παραβάτη, εκτός εάν συνη-

γορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. 
Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου αυτής έχουν οι δι-
καιούχοι και κατά ενδιάμεσου προ-
σώπου, οι υπηρεσίες του οποίου 
χρησιμοποιούνται από τρίτον για την 
προσβολή δικαιωμάτων του παρό-
ντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Ο-
δηγίας 2004/48). Εφόσον το δικα-
στήριο καταδικάσει σε παράλειψη 
πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση 
χρηματική ποινή έως δέκα (10.000) 
χιλιάδων ευρώ υπέρ του δικαιούχου, 
ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 
Κ.Πολ. Δ. Για τη διαπίστωση της πα-
ράβασης της υποχρέωσης παράλει-
ψης του προηγούμενου εδαφίου ε-
φαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 
686 επ. Κ.Πολ.Δ.» 

 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 
45/1991 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 
«Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 
5, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 
1733/1987, καθώς και των άρθρων 17Α 
έως και 17ΣΤ του ίδιου νόμου εφαρ-
μόζονται ανάλογα.» 

 

5. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 
259/1997 (Α΄ 185) αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή 
επαπειλούμενης προσβολής του κα-
ταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγμα-
τος, ο κάτοχός του μπορεί να α-
ξιώσει την άρση της προσβολής και 
την παράλειψή της στο μέλλον. Η 
άρση της προσβολής μπορεί να πε-
ριλαμβάνει κατ’ αίτηση του κατόχου 
ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το 
εμπόριο των εμπορευμάτων που 
κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα 
του παρόντος νόμου και, εφόσον 
απαιτείται, των υλικών που κυρίως 
χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την 
κατασκευή των εν λόγω εμπορευ-
μάτων, β) την οριστική απομάκρυν-
ση αυτών από το εμπόριο ή γ) την 
καταστροφή αυτών. Κατά την εξέ-



  

184 
 

ταση του αιτήματος του προηγούμε-
νου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η α-
νάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβα-
ρότητας της προσβολής και των μέ-
τρων αποκατάστασης, καθώς και τα 
συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των 
μέτρων του δεύτερου εδαφίου γίνε-
ται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός 
εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το 
αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου αυτής 
έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμε-
σου προσώπου, οι υπηρεσίες του 
οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον 
για την προσβολή δικαιωμάτων του 
παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 
της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το 
δικαστήριο καταδικάσει σε παράλει-
ψη πράξης, απειλεί για κάθε παρά-
βαση χρηματική ποινή έως δέκα 
(10.000) χιλιάδων ευρώ υπέρ του δι-
καιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το 
άρθρο 947 Κ.Πολ. Δ. Για τη διαπί-
στωση της παράβασης της υποχρέ-
ωσης παράλειψης του προηγούμε-
νου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικα-
σία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ.» 
 

6. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του π.δ. 
259/1997 (Α΄ 185) αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Οι διατάξεις των παραγράφων 
2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 
1733/1987, καθώς και των άρθρων 17Α 
έως και 17ΣΤ του ίδιου νόμου εφαρ-
μόζονται ανάλογα». 

 

7.  α. Σε εκκρεμείς υποθέσεις κατά 
την έναρξη της ισχύος του πα-
ρόντος νόμου, οι διαδικαστικές 
πράξεις που δεν έχουν συντελε-
στεί διενεργούνται κατά τις δια-
τάξεις του. 

β. Η διάρκεια των προθεσμιών 
που είχαν αρχίσει πριν από την 

έναρξη της ισχύος του παρόντος 
νόμου, υπολογίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του, μόνο αν η προ-
βλεπόμενη από αυτές διάρκειά 
τους είναι μεγαλύτερη από εκεί-
νη που προβλεπόταν από τις 
προϊσχύουσες διατάξεις. 

 
Άρθρο 61 

Έναρξη ισχύος 

 
1. Η ισχύς του άρθρου 21 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 60 αρχίζει 
από την έναρξη της πλήρους λειτουρ-
γίας του Ι.Ε.Π., η οποία διαπιστώνε-
ται σύμφωνα με την παράγραφο 33 
του άρθρου 20. 
 
2. Η ισχύς της περίπτωσης η΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 56 και 
της παραγράφου 1 του άρθρου 59 
αρχίζει από την 1.9.2010. 
 
3. Η ισχύς της παραγράφου 2 του 
άρθρου 60 αρχίζει από την κατάργηση 
του Ο.Ε.Δ.Β. (31.12.2011), σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 33. 
 
4. Η ισχύς της παραγράφου 15 του 
άρθρου 59 και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 60 αρχίζει από 1.1.2011. 
 
5. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων 
του παρόντος νόμου αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επί μέρους διατά-
ξεις του. 

 
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους. 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α’ 95) 
 
“Τροποποίηση του ΠΔ/77/1988 (Α’ 33) κατ’ εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης 

της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  
της 29ης Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε με το Ν. 3396/2005 (Α’ 246)” 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παρά-
γραφος 10 του Ν. 1733/1987 “Μεταφο-
ρά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική 
καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Α-
τομικής Ενέργειας” (Α’ 171). 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του 
ΠΔ189/2009 «Καθορισμός και ανακατα-
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α’ 221), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 4 του ΠΔ 24/2010 «Ανακαθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργεί-
ων και τροποποιήσεις του ΠΔ189/2009» 
(Α’ 56). 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώ-
δικα για την κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ΠΔ 63/2005 (Α’ 98).  
 
4. Το ΠΔ 22/2012 «Διορισμός Υπουρ-
γών και Υφυπουργού» (Α’ 47). 
 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του 
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού. 
 
6. Τις με αριθμό 236/2009 και 261/2011 
γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Ε-
πικρατείας με πρόταση της Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο 1 

 
Το άρθρο 2 του ΠΔ 77/1988 αντικαθί-
σταται ως εξής : 

 

«Άρθρο 2 

Ορισμοί 
 
Για την εφαρμογή του παρόντος προε-
δρικού διατάγματος νοούνται: 
 
α.  Ως “ΟΒΙ”, ο Οργανισμός Βιομηχανι-

κής Ιδιοκτησίας, που εδρεύει στην 
Αθήνα, (άρθρο 1,  Ν. 1733/1987). 

β. Ως “Σύμβαση”, η σύμβαση για τη χο-
ρήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε από 
την Ελλάδα με το Ν. 1607/1986 ( Α’ 
85). 

γ. Ως “Πράξη Αναθεώρησης”, η Πράξη 
Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη  
χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για 
το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία 
τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 
1991) της 29ης Νοεμβρίου 2000 που 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 
3396/2005 (Α’ 246). 

δ. Ως “ΕΟΔΕ”, ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, 
όπως ορίζεται στη Σύμβαση,  όπως 
αύτη τροποποιήθηκε με την Πράξη 
Αναθεώρησης. 

ε.  Ως “ΕΓΔΕ”, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως 
ορίζεται στη Σύμβαση,  όπως αύτη 
τροποποιήθηκε με την Πράξη Ανα-
θεώρησης. 

στ. Ως “ευρωπαϊκή αίτηση”, η αίτηση για 
χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας. 

ζ.    Ως “ΕΔΒΙ”, το Ειδικό Δελτίο Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας που εκδίδει ο 
ΟΒΙ (άρθρο 4  Ν. 1733/1987). 
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η.  Ως  “βεβαιωμένη  μετάφραση”, η με-
τάφραση που έγινε από δικηγόρο ή 
αρχή που έχει το δικαίωμα να επικυ-
ρώνει μεταφράσεις». 

Άρθρο 2 

 
Το άρθρο 4 του ΠΔ 77/1988 αντικαθί-
σταται ως εξής : 
 

«Άρθρο 4 
Γλώσσα της αίτησης 

 
1. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας συντάσσεται 
σε οποιαδήποτε γλώσσα. Σε περίπτωση 
που η αίτηση δεν έχει συνταχθεί  σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ, 
δηλαδή γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά, 
μεταφράζεται σε μία από τις επίσημες 
αυτές γλώσσες, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της Σύμβασης, όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης.   
 
2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στην 
Ελλάδα καθώς και οι Έλληνες υπήκοοι 
που κατοικούν στο εξωτερικό και κατα-
θέτουν στο ΕΓΔΕ ορισμένα έγγραφα στα 
ελληνικά, δικαιούνται έκπτωση επί των 
οφειλομένων τελών σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της Σύμβασης, όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρη-
σης».  
 

Άρθρο 3 

 
Το άρθρο 5 του  ΠΔ 77/1988 αντικαθί-
σταται ως εξής : 
 

«Άρθρο 5 
Έγγραφα της αίτησης 

 
Η ευρωπαϊκή αίτηση πρέπει να περι-
λαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω έγ-
γραφα: 
α. Δήλωση σύμφωνα με την οποία ζητεί-

ται η χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας. 

β. Στοιχεία που βεβαιώνουν την ταυτό-
τητα του αιτούντος ή στοιχεία που ε-
πιτρέπουν την επικοινωνία  μαζί του. 

γ. Περιγραφή της εφεύρεσης ή αναφορά 
σε προηγούμενη κατατεθείσα αίτηση 
για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας». 

 
Άρθρο 4 

 
Μετά το άρθρο 5 του ΠΔ 77/1988 προ-
στίθεται άρθρο 5α ως εξής:  
 

«Άρθρο 5α 
Δικαίωμα Προτεραιότητας 

 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 87 της Σύμβα-
σης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 παρ. 34 της Πράξης Αναθεώρησης, 
στα πλαίσια της διαδικασίας για χορή-
γηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας, το δικαίωμα προτεραιότητας 
που απολαμβάνει ο καταθέτης ή ο δι-
καιούχος της αίτησης, αφορά κάθε 
προηγούμενη κανονική κατάθεση, είτε 
αυτή έγινε σ’ ένα Κράτος μέλος της 
Σύμβασης των Παρισίων «Περί προ-
στασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
της 20ης Μαρτίου 1883» (όπως αυτή έχει 
αναθεωρηθεί) και η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Ν. 213/1975 (A’ 
258) «Περί κυρώσεως της Διεθνούς 
Συμβάσεως των Παρισίων του 1883 
«περί προστασίας της Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας» ως αύτη ανεθεωρήθη εν 
Στοκχόλμη την 14η Ιουλίου 1967», είτε 
σ’ ένα Κράτος μέλος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. 
 
2. Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 
της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του ε-
μπορίου που περιέχεται στον Ν. 
2290/1995 «Κύρωση της Τελικής Πρά-
ξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 
των πολυμερών εμπορικών διαπραγμα-
τεύσεων στα πλαίσια του Γύρου Ουρου-
γουάης» (Α’ 28), η παραπάνω παρά-
γραφος 1 για λόγους αμοιβαιότητας και 
ισότητας μεταχείρισης εφαρμόζεται και 
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στην περίπτωση που γίνεται επίκληση 
του δικαιώματος προτεραιότητας κατά 
τη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για 
χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή 
υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ, 
σύμφωνα με τον Ν. 1733/1987».  
 

Άρθρο 5 

 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του  ΠΔ 
77/1988 αντικαθίσταται ως εξής : 
 
«3. Η μετάφραση και τα έγγραφα που 
επισυνάπτονται σ’ αυτή γίνονται δεκτά 
από τον ΟΒΙ εφόσον πληρούν τις τυπι-
κές προϋποθέσεις παρουσίασης  σχε-
δίων και εγγράφων των άρθρων 8 και 9 
της υπ’ αριθμ. 15928/ΕΦΑ/1253/ 
24.12.1987 αποφάσεως του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
«Κατάθεση αίτησης για χορήγηση δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητι-
κού υποδείγματος χρησιμότητας στον 
ΟΒΙ και τήρηση Βιβλίων» (Β’ 778)». 
 

Άρθρο 6 

 
Μετά το άρθρο 10  του ΠΔ 77/1988 
προστίθεται  άρθρο 10α ως εξής: 
 

«Άρθρο 10α 
Περιορισμός ή ανάκληση της  

προσωρινής προστασίας 
 
Η προσωρινή προστασία που ορίζεται 
στο άρθρο 10 του παρόντος διατάγμα-
τος δεν παράγει αποτελέσματα, εάν το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει 
ανακληθεί ή περιοριστεί σύμφωνα με τις 
διαδικασίες των ενστάσεων, του περιο-
ρισμού ή της ανάκλησης  ενώπιον του 
ΕΓΔΕ». 
 

Άρθρο 7 

 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του  
ΠΔ 77/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«2. Η μετάφραση και τα έγγραφα που 
επισυνάπτονται σ’ αυτή γίνονται δεκτά 
από τον ΟΒΙ εφόσον πληρούν τις τυπι-
κές προϋποθέσεις  παρουσίασης σχε-
δίων και εγγράφων των άρθρων 8 και 9 
της υπ. αριθμ. 15928/ΕΦΑ/1253/ 
24.12.1987 αποφάσεως του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας». 

 
Άρθρο 8 

 
Μετά το άρθρο 12 του ΠΔ 77/1988 
προστίθεται άρθρο 12α ως εξής: 
 

«Άρθρο 12α 
 Κατάθεση μετάφρασης κειμένου  

περιορισμού ή ανάκλησης 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

 
1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό 
Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 
ανακοίνωσης της απόφασης για περιο-
ρισμό ή ανάκληση του ευρωπαϊκού δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας, ο δικαιούχος 
του ευρωπαϊκού διπλώματος οφείλει να 
καταθέσει στον ΟΒΙ τη βεβαιωμένη με-
τάφραση του κειμένου με βάση το οποίο 
το ΕΓΔΕ περιόρισε ή ανακάλεσε το ευ-
ρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ορι-
σμό την Ελλάδα. 
 
2. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
της παραγράφου 1, το ευρωπαϊκό δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται αυτοδι-
καίως ότι δεν έχει εξυπαρχής ισχύ στην 
ελληνική επικράτεια. 
 
3. Η μετάφραση της παραπάνω παρα-
γράφου 1 κατατίθεται στον ΟΒΙ μόνον 
εφόσον το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας ισχύει στην Ελλάδα,  κατ’ εφαρ-
μογή του άρθρου 23 παρ. 4 του 
Ν.1733/1987 και του άρθρου 11 του 
παρόντος διατάγματος και δεν έχει δη-
μοσιευθεί πράξη έκπτωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Ν.1733/1987. 
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4. Για την κατάθεση της μετάφρασης 
της παραπάνω παραγράφου 1 στον 
ΟΒΙ, καθώς και για τη δημοσίευσή της 
στο ΕΔΒΙ εφαρμόζονται αντίστοιχα οι 
διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του πα-
ρόντος.  
 
5. Για την αυθεντικότητα του κειμένου 
της παραπάνω παραγράφου 1 εφαρμό-
ζονται τα άρθρα 14 και 15 του παρό-
ντος.  
 
6. Σε περίπτωση δημοσίευσης πράξης 
έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Ν.1733/1987 πριν την ημερομηνία 
δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοί-
νωσης της απόφασης για περιορισμό ή 
ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, ο ΟΒΙ εγγράφει αυτεπαγ-
γέλτως στο Μητρώο διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας, Τεύχος Β’ με την ένδειξη «Ευ-
ρωπαϊκό», την ανακοίνωση της απόφα-
σης του ΕΓΔΕ για περιορισμό ή ανά-
κληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας. Στοιχεία της ανακοίνωσης 
αυτής δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ.  
 
7. Η απόφαση για περιορισμό ή ανά-
κληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας παράγει αποτελέσματα από 
την ημερομηνία  δημοσίευσης στο Ευ-
ρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτε-
χνίας της ανακοίνωσης της απόφασης. 
 
8. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας θεωρείται  ότι εξυπαρχής δεν έχει 
εν μέρει ή εν όλω  τα αποτελέσματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 64 της Σύμ-
βασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την Πράξη Αναθεώρησης, εάν για το 
δίπλωμα αυτό έχει δημοσιευτεί απόφα-
ση για περιορισμό ή ανάκληση αντίστοι-
χα, σύμφωνα με την προηγούμενη πα-
ράγραφο. 
   
9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις του παρόντος διατάγματος». 
 

 

Άρθρο 9 
 

Μετά το άρθρο 18 του ΠΔ77/1988 προ-
στίθεται άρθρο 18α ως εξής : 

 
 

«Άρθρο 18α 
 Αναδρομική καταβολή ετησίων τελών 

 
1. Σε περίπτωση αποδοχής από το  
Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών του 
ΕΓΔΕ  αίτησης για επανεξέταση προη-
γούμενης απόφασης του Συμβουλίου 
Προσφυγών από το  θιγόμενο  διάδικο, 
σύμφωνα  με το άρθρο  112α της  Σύμ-
βασης,  όπως προστέθηκε με το άρθρο 
1 παρ. 55 της Πράξης Αναθεώρησης, 
και αναβίωσης με νεότερη απόφαση του 
Συμβουλίου Προσφυγών του ΕΓΔΕ α-
νακληθέντος ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, καταβάλλονται στον ΟΒΙ 
τα οφειλόμενα ετήσια τέλη των προη-
γούμενων ετών προστασίας μαζί με τις 
νόμιμες προσαυξήσεις. 
 
2. Η καταβολή των παραπάνω οφειλο-
μένων τελών γίνεται κατά τους όρους 
και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 
περ. ζ’ και 24 του Ν.1733/1987 και τα 
ποσά  αντιστοιχούν  σ’ αυτά που κατα-
βάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 24 
παρ. 2 τελευταίο εδάφιο, του Ν. 
1733/1987. 
 
3. Ο ΟΒΙ εγγράφει στο Μητρώο διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας Τεύχος Β’, με την 
ένδειξη “Ευρωπαϊκό”, την ανακοίνωση 
της απόφασης του ΕΓΔΕ για αναβίωση 
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας. Στοιχεία της ανακοίνωσης αυτής 
δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ» . 
 

Άρθρο 10 

 
Η περίπτωση  β του άρθρου 20 του ΠΔ 
77/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«β. Η ευρωπαϊκή αίτηση κατατέθηκε στα 
ελληνικά και η μετάφρασή της, σύμφωνα 
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με το άρθρο 14 παρ.2 της Σύμβασης, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 3 της Πράξης Αναθεώρησης, δεν 
κατατέθηκε στο ΕΓΔΕ μέσα σε προθε-
σμία δύο μηνών από την ημερομηνία 
κατάθεσης  της αίτησης για χορήγηση 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνί-
ας». 

 
Άρθρο 11 

 
Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παρα-
γράφου του άρθρου 21 του ΠΔ77/1988 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Τα άρθρα  135 και 137 της Σύμβασης, 
όπως τροποποιήθηκαν  με τις παρα-
γράφους 72 και 74, αντιστοίχως, του 
άρθρου 1 της Πράξης Αναθεώρησης  
εφαρμόζονται αναλόγως». 
 

Άρθρο 12 

 
Η παράγραφος  1 του άρθρου 23 του 
ΠΔ 77/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Ο ΟΒΙ εγγράφει στο Μητρώο δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Τεύχος Β', με 
την ένδειξη "Ευρωπαϊκό" τα στοιχεία 
που αφορούν τα ευρωπαϊκά διπλώματα 
και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Μη-
τρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σύμ-
φωνα με το άρθρο 127 της Σύμβασης, 
όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 1 
παρ. 65 της Πράξης Αναθεώρησης». 
 

Άρθρο 13 
 
Μετά το άρθρο 23 του ΠΔ 77/1988 
προστίθεται άρθρο 23α ως εξής : 

 
 
 
 

«Άρθρο 23α 
 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 

 
1. Ο ΟΒΙ χορηγεί στο δικαιούχο του πι-
στοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
επικυρωμένο αντίγραφο της καταχώρη-
σης και των τυχών μεταβολών στο ιδιο-
κτησιακό καθεστώς του πιστοποιητικού, 
από το Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας, Τεύχος Β’, με την ένδειξη «Ευ-
ρωπαϊκό» που τηρεί ο Οργανισμός. Το 
επικυρωμένο αντίγραφο συνοδεύεται 
από τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο 
ΕΔΒΙ. 
 
2. Το επικυρωμένο αντίγραφο της πα-
ραπάνω παραγράφου 1, που φέρει τον 
τίτλο «Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα 
του ΟΒΙ», χορηγείται αυθημερόν για 
χρήση ενώπιον του ΕΓΔΕ στα πλαίσια 
της διαδικασίας περιορισμού ή ανάκλη-
σης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας. 
 
3. Το επικυρωμένο αντίγραφο της πα-
ραπάνω παραγράφου 1 συνοδεύεται 
από τη μετάφρασή του στην αγγλική 
γλώσσα, από τις υπηρεσίες του ΟΒΙ». 
 

Άρθρο 14 
Έναρξη ισχύος 

 
Με την επιφύλαξη των μεταβατικών δια-
τάξεων του άρθρου 7 της Πράξης Ανα-
θεώρησης, το παρόν προεδρικό διάταγ-
μα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της Πράξης Αναθεώρησης, δη-
λαδή από την 13η Δεκεμβρίου 2007.  
Στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά-
θησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε 
τη δημοσίευση του παρόντος διατάγμα-
τος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και την εκτέλεσή του. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 30376/Δ106 
721/5.7.2012 (ΦΕΚ Β’ 2094/6.7.2012) 

 
“Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά”  
 

 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τα άρθρα 83 παρ. 2 του Συντάγμα-
τος.  
 
2. Τα άρθρα 41 παρ. 5 και 90 του Κώδι-
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 
98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
 
3. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας» (Α΄ 168). 
 
4. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και ορ-
γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας» (Α΄ 96). 
 
5. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου» (Α΄ 185). 
 
6. Το π.δ. 59/1996 «Σύσταση της Γενι-
κής Γραμματείας Εμπορίου και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄ 51). 
 
7. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α΄ 19). 
 
8. Το π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Καταναλωτή» (Α΄ 156). 
 
9. Το π.δ. 248/1989 «Οργανισμός της 
ΓΓΕΤ» (Α΄ 116). 

 
 
 
 
10. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρα-
κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης» (Α΄ 251). 
 
11. To v. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ-
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική πε-
ρίοδο 2007−2013» (Α΄ 267). 
 
12. Το ν. 3297/2004 «Συνήγορος του 
Καταναλωτή, ρύθμιση θεμάτων του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 259). 
 
13. Το ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Επο-
πτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
258). 
 
14. Το ν. 3959/2011 «Προστασία του 
ελεύθερου ανταγωνισμού» (Α΄ 93). 
 
15. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υ-
πουργείων» (Α΄ 221). 
 
16. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο-
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κα-
τάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 
 
17. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υ-
φυπουργών» (Α΄ 141). 
 
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα 
Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 
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Άρθρο 1 
 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων: 
 
α. προσδιορίζει την πολιτική του Υ-

πουργείου στο πλαίσιο των αποφά-
σεων του Υπουργικού Συμβουλίου 
και των λοιπών συλλογικών κυβερ-
νητικών οργάνων, συντονίζει την πο-
λιτική αυτή και εποπτεύει την εφαρ-
μογή της από τις υπηρεσίες του Υ-
πουργείου, 

β. έχει την αρμοδιότητα της νομοθετικής 
πρωτοβουλίας, 

γ. εκπροσωπεί το Υπουργείο στους Διε-
θνείς Οργανισμούς και χειρίζεται την 
εν γένει προβολή, επικοινωνία και 
προώθηση του έργου του Υπουργεί-
ου σε όλους τους τομείς. 

 
Άρθρο 2 

 
Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά αναθέ-
τουμε: 
 
Α. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων: 
 
α. της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, 
β. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, 
γ. της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, 
δ. της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγο-

ράς. 
 
Β. Την άσκηση εποπτείας επί: 
 
α. της Ανώνυμης Εταιρείας Διεθνής Έκ-

θεση Θεσσαλονίκης Α.Ε (Δ.Ε.Θ. 
Α.Ε.), 

β. της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικές 
Εκθέσεις − HELEXPO Α.Ε., 

γ. του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας (Ο.Β.Ι.), 

δ. των οργανισμών, λοιπών φορέων και 
ανεξάρτητων αρχών, που αναφέρο-
νται σε αντικείμενο αρμοδιότητας 
των υπηρεσιών της παρ. Α΄, πλην 

του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματι-
κότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. 
(Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.) του ν. 3912/2011 
(Α΄ 17). 

 
Άρθρο 3 

 
1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμο-
διοτήτων που αναφέρονται στο Άρθρο 2 
περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες: 
 
α. οι αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού 

ελέγχου, 
β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών 

και κανονιστικών διαταγμάτων, 
γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κα-

νονιστικού χαρακτήρα, 
δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμά-

των και η έκδοση πράξεων από κοι-
νού με άλλους Υπουργούς, Αναπλη-
ρωτές Υπουργούς και Υφυπουρ-
γούς, 

ε. η συμμετοχή στα συλλογικά κυβερνη-
τικά όργανα, 

στ. η σύσταση και συγκρότηση Επιτρο-
πών και Ομάδων Εργασίας, αμειβό-
μενων ή μη, 

ζ. η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους και η απο-
δοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων. 

 
2. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 περιπτ. ε’ 
και στ’ του παρόντος άρθρου ασκούνται 
παράλληλα και από τον Υπουργό Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
3. Στις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στο Άρθρο 2 δεν περιλαμβάνεται ο διο-
ρισμός διοικήσεων των εποπτευόμενων 
φορέων και ανεξάρτητων αρχών, η συ-
γκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλί-
ων, καθώς και τα ερωτήματα για την 
επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευ-
θύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών 
Γραφείων, η τοποθέτηση αυτών και όλα 
τα θέματα υπηρεσιακής τους κατάστα-
σης. 
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4. Για την άρση αμφισβητήσεων σχετι-
κών με την αρμοδιότητα οποιουδήποτε 
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, αρμόδιος είναι ο 
Υπουργός. 
 

Άρθρο 4 
 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΝΟΜΟΣ 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23.07.2013) 

"Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012,  
του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις" 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφι-
σε η Βουλή: 

................................ 
 ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

.................................. 

Άρθρο 71 Α  
Κίνητρα ευρεσιτεχνίας 

 
1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την 
πώληση προϊόντων παραγωγής της, για 
την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε 
ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη 
στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που 
αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσο-
νται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις 
συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης 
από τη χρήση μέσα στην οποία πραγμα-
τοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από 
την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. 

Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα 
προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις 
τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα 
κέρδη που προέρχονται από παροχή 
υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμε-
τάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς 
αναγνωρισμένης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, εγκρίνεται η επιχεί-
ρηση που υπάγεται στις διατάξεις του 
άρθρου αυτού για το συγκεκριμένο προϊ-
όν ή είδος υπηρεσίας, που παράγει ή 
παρέχει κατά περίπτωση, μετά από αί-
τηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπη-
ρεσία του πιο πάνω Υπουργείου. 

 

 

3. Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζο-
νται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού 
και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά 
κέρδη που δηλώνονται με βάση την ε-
μπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα 
βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό 
και τα οποία προέρχονται από το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 
μετά την αφαίρεση των κερδών που α-
παλλάσσονται της φορολογίας εισοδήμα-
τος και των κερδών από συμμετοχή σε 
άλλες επιχειρήσεις, των κρατήσεων για το 
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και 
των κερδών της χρήσης που διανέμονται 
πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους 
εταίρους ή τον επιχειρηματία, καθώς και 
των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύ-
σεων αναπτυξιακών νόμων. Προκειμένου 
για ανώνυμη 

εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύ-
νης, το τακτικό αποθεματικό και τα διανε-
μόμενα κέρδη ανάγονται σε μικτό ποσό 
με την προσθήκη του αναλογούντος σε 
αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τη-
ρούν απλογραφικά βιβλία, το αποθεματι-
κό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη 
που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, 
αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις. Όταν η 
επιχείρηση πραγματοποιεί έσοδα που δεν 
εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, 
ως κέρδη που απαλλάσσονται της φορο-
λογίας είναι το μέρος των πιο πάνω κερ-
δών που αντιστοιχεί στα έσοδα από την 
πώληση των προϊόντων ή από την παρο-
χή υπηρεσιών της παραγράφου 1. 

4. Το ειδικό αποθεματικό που σχηματίζε-
ται σύμφωνα με την προηγούμενη παρά-
γραφο υπόκειται σε φορολογία με τις γε-
νικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το μέρος 
που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή ανα-
λαμβάνεται κάθε φορά. 
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5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κα-
θορίζονται οι φορείς πιστοποίησης της 
ευρεσιτεχνίας, οι προϋποθέσεις, οι όροι, 
η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέ-
μα για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου αυτού. 

6. Το άρθρο 71 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) 
καταργείται. Yπουργικές αποφάσεις που 
έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 71 του N. 3842/2010 εξακολου-
θούν να ισχύουν έως την τυχόν έκδοση 
νέων αποφάσεων των παραγράφων 2 και 
5 του παρόντος.
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12625/1/ΦΕΚ Β’/3258/4.12.2014 

 

“Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον  

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση  

αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος” 

 

 

 
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν. 1733/1987, άρθρο 1 παρ. 
2, άρθρο 2 παρ. 13,  άρθρο 4 παρ. 2 και 
4 και το άρθρο 7 παρ. 11 του «Μεταφο-
ρά Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογι-
κή Καινοτομία και Σύσταση Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας», όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν [ΦΕΚ 
171/Α/22.9.1987]. 
 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 232/92 
«Έξοδος του Οργανισμού Βιομηχανι-
κής Ιδιοκτησίας από το Δημόσιο Τομέ-
α» [ΦΕΚ 120/Α/14.7.1992]. 

 

3. To Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Ε-
πιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)»  
[ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005], όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

4. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση και λοιπές δια-
τάξεις» [ΦΕΚ 138/Α/16.06.2011]. 

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του 
ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παρα-
βατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 
και στην αγορά εργασίας και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας 
και Πρόνοιας» [ΦΕΚ 88/Α/18.04.2013]. 

 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 «Ε-
θνικός Χρόνος» του Ν. 4155/2013 «Ε-
θνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσί-

ων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
[ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013]. 

7. Το ΠΔ 259/1997 «Διατάξεις ε-
φαρμογής του Διακανονισμού της Χά-
γης για τη διεθνή κατάθεση των βιομη-
χανικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 
και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προ-
στασίας» [ΦΕΚ 185/Α/19.09.1997). 

8. Το ΠΔ 150/2001 «Προσαρμογή 
στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για η-
λεκτρονικές υπογραφές» [ΦΕΚ 
125/Α/25.06.2001]. 

9. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίη-
ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» [ΦΕΚ 
98/Α/22.04.2005]. 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014, 
άρθρο 45 «Οργανισμός Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
(ΦΕΚ 185/Α/3.9.2014) 

 

11. Το Π.Δ. 85/2012 [ΦΕΚ 141/ Α/ 
21.06.2012] «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
Υπηρεσιών». 

 

12. Το ΠΔ 118/2013 [ΦΕΚ 152/Α/ 
25.06.2013] Τροποποίηση του ΠΔ 
85/2012 [ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012]  «Ί-
δρυση και μετονομασία Υπουργείων». 

 

13. Το ΠΔ 158/2014 [ΦΕΚ 240/Α/ 
3.11.2014 «Διορισμός Υπουργών» και 
το ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ 



  

196 
 

10.06.2014) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».   

 

14. Την 54169/31-10-2014 [ΦΕΚ 
2944/ Β/3.11.2014] απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Α-
νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας, κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. 

 

15. Την 54248/30-10-2014 [ΦΕΚ 
676/ ΥΟΔΔ/3-11-2014] απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Α-
νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για 
διορισμό του κ. Γεωργίου Στεργίου στη 
θέση του μετακλητού Γενικού Γραμμα-
τέα Βιομηχανίας. 
 

16. Την Υπουργική Απόφαση 
15928/ ΕΦΑ/1253/13.12.1987 [ΦΕΚ 
778/Β/ 31.12.1987] «Κατάθεση αίτησης  
για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνί-
ας ή πιστοποιητικού υποδείγματος 
χρησιμότητας στον OBI και τήρηση βι-
βλίων». 

17. Το με αρ. πρωτ. Γραφ Υφυπ. 
4579/9.5.2014 έγγραφο με το οποίο 
υποβάλλεται αίτημα του ΟΒΙ για έκδο-
ση ΥΑ για την «Ηλεκτρονική διακίνηση 
εγγράφων από και προς τον ΟΒΙ και 
ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης κατα-
χώρισης σχεδίου ή υποδείγματος» κα-
θώς και το επισυναπτόμενο σε αυτό 
απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. υπ’ 
αριθμ. 07 της 10/4/2014. 

18. Το σύνολο των ενεργειών της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της 
ΓΓΒ πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 
116/2014 και την ανάληψη της επο-
πτείας του ΟΒΙ από τη Διεύθυνση Επι-
χειρηματικής Καινοτομίας και Νέων 
Τεχνολογιών.  

19. Το γεγονός ότι από την απόφα-
ση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας Υπουργικής  α-
πόφασης είναι ο καθορισμός των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών για την 
ασφαλή ηλεκτρονική διακίνηση εγγρά-
φων από και προς τον ΟΒΙ με τη χρήση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ) καθώς και για την ηλε-
κτρονική κατάθεση αιτήσεων για κατα-
χώριση σχεδίων ή υποδειγμάτων στον 
ΟΒΙ. 

 
Άρθρο 2 

Πεδίο Εφαρμογής 

1. Η παρούσα Υπουργική απόφαση 
εφαρμόζεται σε κάθε είδους τίτλους, πι-
στοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα και 
έγγραφα αλληλογραφίας ή παροχής 
πληροφοριών που χορηγεί ο ΟΒΙ, κατ’ 
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. 
 
2. Η παρούσα Υπουργική απόφαση 
δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα ή βεβαιώ-
σεις για τις εφευρέσεις που έχουν χαρα-
κτηριστεί ως προσωρινά ή οριστικά α-
πόρρητες, κατ’ εφαρμογή του ν. 
4325/1963 (Α’ 156). 

 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, 
νοούνται ως: 

α. «ΟΒΙ» ή «Οργανισμός», ο Οργανι-
σμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που 
εδρεύει στην Αθήνα (Άρθρο 1 ν. 
1733/1987). 

β. «ΤΠΕ», οι Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών. 

γ. «Σύστημα», το σύστημα ΤΠΕ που 
χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας. 
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δ. «Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή», 
η ηλεκτρονική υπογραφή, που πληροί 
τους εξής όρους: α) συνδέεται μονο-
σήμαντα με τον υπογράφοντα, β) εί-
ναι ικανή να καθορίσει ειδικά και απο-
κλειστικά την ταυτότητα του υπογρά-
φοντος, γ) δημιουργείται με μέσα τα 
οποία ο υπογράφων μπορεί να δια-
τηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έ-
λεγχο και δ) συνδέεται με τα δεδομένα 
στα οποία αναφέρεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μπορεί να εντοπισθεί 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίω-
ση των εν λόγω δεδομένων. 

ε. «Υπογράφων»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, που κατέχει διάταξη δη-
μιουργίας υπογραφής και ενεργεί είτε 
στο δικό του όνομα, είτε, στο όνομα 
άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου 
ή φορέα. 

στ. «Χρονοσήμανση»: Αλληλουχία χα-
ρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν 
με ασφάλεια την ημερομηνία και ώρα 
που έχει λάβει χώρα μία πράξη ή ε-
νέργεια και εκδίδεται από πάροχο 
υπηρεσιών χρονοσήμανσης. 

ζ. «Ακριβής χρόνος»: Η αναφορά στοι-
χείων με τα οποία προσδιορίζεται το 
έτος, ο μήνας, η ημερομηνία, η ώρα, 
τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Για τον 
ΟΒΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης, ο ακριβής 
χρόνος προσδιορίζεται με βάση την 
Εθνική ώρα Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 41 παρ. 1 του ν. 
4155/2013 «Εθνικό σύστημα ηλε-
κτρονικών Δημοσίων συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 120). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΒΙ 

 
Άρθρο 4 

Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο 

 
Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του 

Οργανισμού είναι ελεύθερη εφόσον 
πρόκειται για πληροφορίες προσιτές σε 
κάθε ενδιαφερόμενο, όπως έντυπα και 
λοιπές οδηγίες ή εφόσον πρόκειται για 
έρευνα σε μηχανές αναζήτησης του ΟΒΙ 
με δημοσιευμένα δεδομένα αιτήσεων ή 
τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατ’ 
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 5 
Ηλεκτρονική αλληλογραφία 

 
Αντίγραφα δημοσιευμένων αιτήσεων ή 
τίτλων, παροχή πληροφοριών τεχνολο-
γικής πληροφόρησης, απαντήσεις σε 
ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες του 
Οργανισμού μπορούν, μετά από αίτημα 
του ενδιαφερόμενου, να αποστέλλονται 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα 
διαβιβάζεται στον ΟΒΙ με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο από τον ίδιο τον ενδιαφε-
ρόμενο στη διεύθυνση επικοινωνίας του 
Οργανισμού και αποτελεί τη ρητή συ-
γκατάθεση του ενδιαφερόμενου για τη 
χρήση της εν λόγω ηλεκτρονικής διεύ-
θυνσης για παραλαβή των απαντήσεων 
από τον ΟΒΙ. 

 

Άρθρο 6 
Αποδεικτικό γνωστοποίησης εγγράφων 

 
Ο ΟΒΙ εκδίδει, υποχρεωτικά, για κάθε 
ηλεκτρονική αποστολή, αποδεικτικό α-
ποστολής εγγράφου το οποίο περιλαμ-
βάνει κατ’ ελάχιστο, το έγγραφο που 
απεστάλη, τα στοιχεία του υπογράφοντα 
από τον ΟΒΙ ως αποστολέα, τα αναλυτι-
κά στοιχεία ταυτότητας του παραλήπτη 
ή του νόμιμου εκπροσώπου του καθώς 
και τον ακριβή χρόνο αποστολής του 
εγγράφου. 
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Άρθρο 7 
Πιστοποιημένη ηλεκτρονική επικοινωνία 

 

1. Για οποιαδήποτε επικοινωνία ή 
συναλλαγή με τον Οργανισμό η οποία 
αφορά τη διαδικασία κατάθεσης ή χορή-
γησης τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή 
πιστοποιητικών, τη διαδικασία εγγραφής 
ιδιοκτησιακών μεταβολών σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο-
ποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του Ορ-
γανισμού από την οποία απορρέουν 
έννομες συνέπειες για τον συναλλασσό-
μενο, απαιτείται ταυτότητα και αυθεντι-
κοποίηση του συναλλασσόμενου φυσι-
κού ή νομικού προσώπου ή του νόμιμου 
εκπροσώπου τους. 
 
2. Η προϋπόθεση της παραπάνω 
παραγράφου 1 πληρούται με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής η 
οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πι-
στοποιητικό και δημιουργείται από α-
σφαλή διάταξη, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 
150/2001. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 

 
Άρθρο 8 

Χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
συναλλαγής με τον ΟΒΙ 

 
Η πραγματοποίηση συναλλαγών με το 
Σύστημα γίνεται κατ’ επιλογή του συναλ-
λασσόμενου και απαιτείται η συμμόρ-
φωσή του με τους εκάστοτε κανόνες 
ασφαλείας του Συστήματος. 

 
Άρθρο 9 

Εγγραφή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
συναλλαγής 

 

1. Για την χρήση των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής συναλλαγής του ΟΒΙ απαι-
τείται εγγραφή του συναλλασσόμενου, η 

οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγ-
γραφα για την επιβεβαίωση της ταυτότη-
τάς του. Το αίτημα εγγραφής συνιστά 
δήλωση βουλήσεως του συναλλασσό-
μενου για χρήση των υπηρεσιών ηλε-
κτρονικής συναλλαγής του ΟΒΙ. 
 
2. Η επιβεβαίωση της ταυτότητας 
(αυθεντικοποίηση) του συναλλασσομέ-
νου βασίζεται στα διαπιστευτήρια που 
κατέχει σύμφωνα με τα οποία αναγνωρί-
ζεται και επιβεβαιώνεται η ορθότητα της 
ταυτότητάς του. 

 
3. Για τη χρήση προηγμένης ηλε-
κτρονικής υπογραφής από τον συναλ-
λασσόμενο απαιτείται αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό, το οποίο δημιουργείται 
από ασφαλή διάταξη, κατ’ εφαρμογή του 
π.δ. 150/2001. 

 
Άρθρο 10 

Προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα 
 

1. Με την εγγραφή στις υπηρεσίες 
του ΟΒΙ, δημιουργείται προσωπικός 
λογαριασμός επικοινωνίας μεταξύ συ-
ναλλασσόμενου και ΟΒΙ και δημιουργεί-
ται προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα. 
 
2. Στην περίπτωση αυτή όλες οι 
αλληλογραφίες ή κοινοποιήσεις του Ορ-
γανισμού προς τους συναλλασσόμενους 
πραγματοποιούνται με χρήση της ηλε-
κτρονικής θυρίδας. 

 
3. Η ηλεκτρονική θυρίδα παρέχει 
αυτόματη επιβεβαίωση αποστολής κάθε 
εγγράφου από τον ΟΒΙ, ως αποστολέα. 

 
4. Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγ-
γραφα της θυρίδας έχει ο κάτοχός της 
και όποιος έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί 
απ’ αυτόν. 
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Άρθρο 11 
Γνωστοποίηση εγγράφων  

μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας 
 

1. Τεκμαίρεται ότι ο συναλλασσόμε-
νος με τον ΟΒΙ αποκτά πρόσβαση στο 
περιεχόμενο του κοινοποιούμενου εγ-
γράφου μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας 
που του έχει διαθέσει ο ΟΒΙ, κατά τον 
ακριβή χρόνο αυτόματης επιβεβαίωσης 
της αποστολής που αναγράφεται επί του 
εγγράφου με τη χρήση της ασφαλούς 
Χρονοσήμανσης. 
 
2. Όλες οι ηλεκτρονικές θυρίδες του 
ΟΒΙ έχουν αυτόματο σύστημα ειδοποίη-
σης  αποστολής εγγράφων στον κάτοχό 
τους μέσω εικονιδίου και ηχητικού σήμα-
τος. 

 

Άρθρο 12 
Πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής 

 

1. Για την έκδοση των πιστοποιητι-
κών ηλεκτρονικής υπογραφής σε υπαλ-
λήλους του ΟΒΙ ή σε συναλλασσόμε-
νους με τον ΟΒΙ,   εφαρμόζεται ο υπ. 
αριθμ. 248/71 Κανονισμός Παροχής 
Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής 
Υπογραφής (Β’ 603) της 16ης Μαΐου 
2002 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως 
εκάστοτε ισχύει. 
 
2. Ο ΟΒΙ ενημερώνει τους συναλ-
λασσόμενους για τα πιστοποιητικά ηλε-
κτρονικής υπογραφής της παραπάνω 
παραγράφου 1, τα οποία αναγνωρίζει 
και αποδέχεται το κεντρικό ηλεκτρονικό 
σύστημα του Οργανισμού. 

 
3. Δικαιούχοι αναγνωρισμένων πι-
στοποιητικών είναι μόνο φυσικά πρό-
σωπα, τα οποία έχουν δικαιοπρακτική 
ικανότητα. 
 
4. Σε περίπτωση που απαιτείται υ-
πογραφή ενός εγγράφου ή πράξης από 
περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζεται η 

διαδικασία πιστοποίησης ηλεκτρονικής 
υπογραφής σε κάθε ένα από αυτά, δια-
δοχικά. 

 

Άρθρο 13 
Κύρος και αποδεικτική ισχύς  

ηλεκτρονικών εγγράφων 
 

1. Τα κάθε είδους ηλεκτρονικά έγ-
γραφα που συντάσσονται από τον ΟΒΙ 
φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπο-
γραφή του εξουσιοδοτημένου από τον 
Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού υπαλ-
λήλου του ΟΒΙ η οποία βασίζεται σε α-
ναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δη-
μιουργείται από ασφαλή διάταξη υπο-
γραφής. 
 
2. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα φέρουν 
υποχρεωτικά ασφαλή χρονοσήμανση. 

 
3. Τα έγγραφα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις των παραπάνω παρα-
γράφων κατέχουν την ίδια νομική και 
αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που 
φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγί-
δα του ΟΒΙ. 

 
Άρθρο 14 

Ηλεκτρονικά αντίγραφα εγγράφων 

1. Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που 
παράγονται από το Σύστημα έχουν ισχύ 
ακριβούς αντιγράφου εφόσον το πρωτό-
τυπο ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο 
είναι στην κατοχή του Οργανισμού και 
κατά τη διαδικασία καταχώρισης, ψη-
φιοποίησης, αναπαραγωγής και εκτύ-
πωσης ταυτίζεται με το ηλεκτρονικό α-
ντίγραφο και το αντίγραφο φέρει προηγ-
μένη ηλεκτρονική υπογραφή από εξου-
σιοδοτημένο υπάλληλο του ΟΒΙ και α-
σφαλή Χρονοσήμανση. 
 
2. Σε περίπτωση ψηφιοποίησης του 
έντυπου υλικού που περιέχεται στα μη-
τρώα ή αρχεία τίτλων βιομηχανικής ιδιο-
κτησίας που τηρεί ο ΟΒΙ σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, η πιστοποίηση 
της ταύτισης του πρωτοτύπου με το α-
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κριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο συνοδεύ-
εται από  βεβαίωση της ακεραιότητας 
και αυθεντικότητας του αντιγράφου. 

3. Καταστροφή πρωτότυπων έντυ-
πων εγγράφων μετά την παραγωγή ψη-
φιοποιημένου ισόκυρου αντιγράφου δεν 
επιτρέπεται χωρίς τήρηση της διαδικα-
σίας του π.δ. 162/1979  «Περί εκκαθα-
ρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υ-
πηρεσιών» (Α’42), ως ισχύει σήμερα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  

ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
Άρθρο 15 

Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης 

 

1. Οι αιτήσεις για καταχώριση σχε-
δίου ή υποδείγματος στον ΟΒΙ μπορεί 
να κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω διαδι-
κτύου. 
 
2. Ως ηλεκτρονική κατάθεση σχεδίου 
ή υποδείγματος νοείται η διαβίβαση μέ-
σω διαδικτύου προς τον ΟΒΙ του αιτήμα-
τος καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγμα-
τος με τα στοιχεία του άρθρου 20 παρ. 2 
του π.δ. 259/1997. 

 
3. Στην ηλεκτρονική κατάθεση μπο-
ρεί να επισυνάπτονται τα έγγραφα του 
άρθρου 20 παρ. 3 του π.δ. 259/1997. 

 
4. Για την διαβίβαση μέσω διαδικτύ-
ου της αίτησης για καταχώριση σχεδίου 
ή υποδείγματος απαιτείται η εγγραφή 
του συναλλασσόμενου στην αντίστοιχη 
εφαρμογή που διατίθεται στο δικτυακό 
τόπο του Οργανισμού, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 9 της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 16 
Ημερομηνία κατάθεσης  

 

1. Ως ημερομηνία διαβίβασης της 
ηλεκτρονικής αίτησης μέσω διαδικτύου 
θεωρείται η ημερομηνία Χρονοσήμαν-
σης  που φέρει το αποδεικτικό παραλα-
βής των εγγράφων που εκδίδει ο ΟΒΙ, το 
οποίο συνοδεύεται από αντίγραφο της 
συμπληρωμένης ηλεκτρονικής αίτησης 
σε μορφή αρχείου που πληροί τις απαι-
τήσεις του Συστήματος. 
 
2. Η ηλεκτρονική κατάθεση γίνεται 
δεκτή και θεωρείται κανονική εφόσον 
πληροί τους όρους των παραγράφων 2 
και 6 του άρθρου 20 του π.δ. 259/1997, 
οπότε  ο ΟΒΙ χορηγεί ημερομηνία κατά-
θεσης και αριθμό. 

 

Άρθρο 17 
Μορφή ηλεκτρονικών εγγράφων 

 

1. Οι γραφικές αναπαραστάσεις ή οι 
φωτογραφίες των σχεδίων ή υποδειγμά-
των που συνοδεύουν την ηλεκτρονική  
κατάθεση,  σύμφωνα με το άρθρο 21 
του π.δ. 259/1997,  μπορούν να διαβι-
βάζονται ηλεκτρονικά στον ΟΒΙ μόνον 
σε μορφή αρχείου που πληροί τις απαι-
τήσεις του Συστήματος. 
 
2. Ως ανώτατο επιτρεπτό όριο όψε-
ων ανά σχέδιο ή υπόδειγμα ορίζονται οι 
είκοσι (20) όψεις. 

 
3. Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά επι-
συνάπτονται στην ηλεκτρονική κατάθεση 
μόνο σε μορφή αρχείου που πληροί τις 
απαιτήσεις του Συστήματος. 

 
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανα-
λόγως οι διατάξεις της Υπουργικής α-
πόφασης 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 
και του π.δ. 259/1997. 

 
5. Ο ΟΒΙ υποχρεούται να ενημερώ-
νει τους συναλλασσόμενους, εγκαίρως 
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και με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις 
απαιτήσεις του Συστήματός του, σε ε-
φαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης. 

 
Άρθρο 18 

Έναρξη ισχύος 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρ- 
χίζει  τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

2.     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
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ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/943  

 

του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

«Περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)  

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 

 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομο-
θετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπα-
ϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής1, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία2, 

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

 

1. Οι επιχειρήσεις και τα μη εμπορικά 
ερευνητικά ιδρύματα επενδύουν στην 
απόκτηση, ανάπτυξη και εφαρμογή τε-
χνογνωσίας και πληροφοριών, οι οποίες 
είναι το νόμισμα της οικονομίας της 
γνώσης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτημα. Η επένδυση στη δη-
μιουργία και αξιοποίηση πνευματικού 
κεφαλαίου είναι καθοριστικός παράγο-
ντας για την ανταγωνιστικότητα και τις 
καινοτομικές επιδόσεις τους στην αγορά 
και, ως εκ τούτου, για την απόδοση των 
επενδύσεών τους, που αποτελεί το βα-
σικό κίνητρο για την επιχειρηματική έ-
ρευνα και ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις 

 
1 ΕΕ C 226 της 16.7.2014, σ. 48. 
 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Απριλίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου-
λίου της 27ης Μαΐου 2016. 

χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να 
αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των και-
νοτόμων δραστηριοτήτων τους, όταν η 
ανοικτή προσέγγιση δεν επιτρέπει την 
πλήρη αξιοποίηση της επένδυσής τους 
σε έρευνα και καινοτομία. Ένας τρόπος 
είναι η χρήση των δικαιωμάτων διανοη-
τικής ιδιοκτησίας, όπως είναι τα διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα επί 
σχεδίων ή τα πνευματικά δικαιώματα. 
Ένας άλλος τρόπος να αξιοποιήσουν τα 
αποτελέσματα των καινοτόμων δραστη-
ριοτήτων τους είναι η προστασία της 
πρόσβασης στις γνώσεις που είναι πο-
λύτιμες για την οικονομική οντότητα και 
που δεν είναι ευρέως γνωστές, και η 
αξιοποίηση των γνώσεων αυτών. Αυτή 
η πολύτιμη τεχνογνωσία και οι επιχειρη-
ματικές πληροφορίες, που δεν αποκα-
λύπτονται και προορίζονται να παραμεί-
νουν εμπιστευτικές, αναφέρονται ως 
εμπορικό απόρρητο. 

 

2. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέ-
θους, αποδίδουν την ίδια αξία στα ε-
μπορικά απόρρητα όσο και στα διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας και σε άλλες μορφές 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Κάνουν χρήση της εμπιστευτικότητας 
ως εργαλείου για την ανταγωνιστικότητα 
και τη διαχείριση της καινοτομίας στην 
έρευνα, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φά-
σμα πληροφοριών, που εκτείνεται πέ-
ραν των τεχνολογικών γνώσεων σε ε-
μπορικά δεδομένα, όπως πληροφορίες 
σχετικά με τους πελάτες και τους προ-
μηθευτές, τα επιχειρηματικά σχέδια και 
την έρευνα και τις στρατηγικές αγοράς. 
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), ειδικότερα, εκτιμούν την αξία και 
βασίζονται περισσότερο στα εμπορικά 
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απόρρητα. Προστατεύοντας ένα τέτοιο 
ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας και επιχειρη-
ματικών πληροφοριών, είτε συμπληρω-
ματικώς είτε εναλλακτικώς προς τα δι-
καιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
εμπορικά απόρρητα επιτρέπουν στον 
δημιουργό και στον καινοτόμο να κερδί-
ζει από τη δημιουργία ή τις καινοτομίες 
του και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων καθώς και την έρευνα 
και την ανάπτυξη και τις καινοτομικές 
επιδόσεις. 

 

3. Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί κατα-
λύτη που διοχετεύει στην αγορά νέες 
ιδέες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των καταναλωτών και συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλή-
σεων. Η ανοικτή καινοτομία είναι σημα-
ντική κινητήρια δύναμη για τη δημιουρ-
γία νέων γνώσεων και στηρίζει την εμ-
φάνιση νέων και καινοτόμων επιχειρη-
ματικών μοντέλων, που βασίζονται στη 
χρήση συνδημιουργημένων γνώσεων. Η 
συνεργατική έρευνα, περιλαμβανομένης 
της διασυνοριακής συνεργασίας, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αυ-
ξηθούν τα επίπεδα της επιχειρηματικής 
έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς. Η κυκλοφορία της 
γνώσης και των πληροφοριών είναι θε-
μελιώδη στοιχεία για τη διασφάλιση της 
κατάλληλης δυναμικής και ίσων ευκαι-
ριών ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, 
ιδίως τις ΜΜΕ. Σε μια εσωτερική αγορά 
όπου ελαχιστοποιούνται τα εμπόδια σε 
αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία και 
όπου δεν στρεβλώνεται η συνεργασία, η 
πνευματική δημιουργία και η καινοτομία 
θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε και-
νοτόμες διεργασίες, υπηρεσίες και 
προϊόντα. Ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλ-
λον για την πνευματική δημιουργία και 
την καινοτομία, στο οποίο δεν παρε-
μποδίζεται η κινητικότητα των εργαζο-
μένων, είναι επίσης σημαντικό για την 
αύξηση της απασχόλησης και τη βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητας της οικο-
νομίας της Ένωσης. Τα εμπορικά α-

πόρρητα διαδραματίζουν σημαντικό ρό-
λο στην προστασία της ανταλλαγής 
γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, και ειδι-
κότερα ΜΜΕ, και ερευνητικών ιδρυμά-
των, εντός και πέραν των συνόρων της 
εσωτερικής αγοράς, στο πλαίσιο της 
έρευνας και ανάπτυξης, και της καινοτο-
μίας. Τα εμπορικά απόρρητα είναι εκ 
των πλέον χρησιμοποιούμενων μορφών 
προστασίας της πνευματικής δημιουργί-
ας και της καινοτόμου τεχνογνωσίας 
από τις επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα 
προστατεύονται λιγότερο από το υφι-
στάμενο νομικό πλαίσιο της Ένωσης 
έναντι της παράνομης απόκτησης, χρή-
σης ή αποκάλυψής τους από τρίτους. 

 

4. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις εκτίθενται 
ολοένα και περισσότερο σε πρακτικές 
αντίθετες στα χρηστά ήθη που αποβλέ-
πουν στην υπεξαίρεση εμπορικών α-
πορρήτων, όπως κλοπή, μη επιτρεπό-
μενη αντιγραφή, οικονομική κατασκο-
πεία ή παραβίαση των απαιτήσεων ε-
μπιστευτικότητας, είτε από το εσωτερικό 
είτε εκτός της Ένωσης. Οι πρόσφατες 
εξελίξεις, όπως η παγκοσμιοποίηση, η 
αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης, οι 
μεγαλύτερες αλυσίδες εφοδιασμού και η 
αυξημένη χρήση της τεχνολογίας πλη-
ροφοριών και επικοινωνιών, συμβάλ-
λουν στην αύξηση του κινδύνου αυτών 
των πρακτικών. Η παράνομη απόκτηση, 
χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορ-
ρήτου θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα 
του νόμιμου κατόχου του εμπορικού 
απορρήτου να αποκομίσει τα οφέλη του 
πρωτοπόρου, αξιοποιώντας τα αποτε-
λέσματα των καινοτόμων προσπαθειών 
του. Χωρίς αποτελεσματικά και συγκρί-
σιμα νομικά μέσα για την προστασία 
των εμπορικών απορρήτων σε ολόκλη-
ρη την Ένωση, αποθαρρύνονται οι και-
νοτόμες διασυνοριακές δραστηριότητες 
εντός της εσωτερικής αγοράς και δεν 
αναπτύσσεται το δυναμικό των εμπορι-
κών απορρήτων ως κινητήριων δυνά-
μεων της οικονομικής ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Έτσι, η καινοτομία και η 
δημιουργικότητα αποθαρρύνονται και οι 
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επενδύσεις μειώνονται, πράγμα το ο-
ποίο επηρεάζει την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς και υπονομεύει 
το αναπτυξιακό της δυναμικό. 

 

5. Οι διεθνείς προσπάθειες στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
κατέληξαν στη σύναψη της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτη-
σίας στον τομέα του εμπορίου (συμφω-
νία TRIPS). Η συμφωνία TRIPS περιέ-
χει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την 
προστασία των εμπορικών απορρήτων 
έναντι της παράνομης απόκτησης, χρή-
σης ή αποκάλυψής τους από τρίτους, οι 
οποίες αποτελούν κοινά διεθνή πρότυ-
πα. Όλα τα κράτη μέλη, καθώς και η ίδια 
η Ένωση, δεσμεύονται από την εν λόγω 
συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε με την 
απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου1. 
 

6. Παρά τη συμφωνία TRIPS, υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στη νομοθεσία των 
κρατών μελών σε σχέση με την προ-
στασία των εμπορικών απορρήτων κατά 
της παράνομης απόκτησης, χρήσης και 
αποκάλυψής τους από τρίτους. Για πα-
ράδειγμα, δεν έχουν εισάγει όλα τα κρά-
τη μέλη εθνικούς ορισμούς της έννοιας 
του εμπορικού απορρήτου ή της παρά-
νομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυ-
ψης εμπορικού απορρήτου και, επομέ-
νως, δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση 
στην ενημέρωση σχετικά με το πεδίο 
εφαρμογής της προστασίας, το οποίο 
και διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. 
Επιπλέον, δεν υπάρχει συνοχή ως προς 
τη χρήση των προβλεπόμενων στο α-
στικό δίκαιο μέσων ένδικης προστασίας 
σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, 
χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικών α-
πορρήτων, ενώ ενίοτε δεν προβλέπο-

 
1 Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμ-
φωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης 
(1986-1994), καθόσον αφορά τα θέματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 
23.12.1994, σ. 1). 

νται σε όλα τα κράτη μέλη διαταγές 
παύσης και αποχής έναντι τρίτων που 
δεν είναι ανταγωνιστές του νόμιμου κα-
τόχου του εμπορικού απορρήτου. Απο-
κλίσεις υπάρχουν επίσης σε όλα τα κρά-
τη μέλη σε σχέση με τη μεταχείριση των 
τρίτων που απέκτησαν το εμπορικό α-
πόρρητο καλή την πίστει, αλλά στη συ-
νέχεια έλαβαν γνώση, κατά τη στιγμή 
της χρήσης, ότι η απόκτηση του εμπορι-
κού απορρήτου προήλθε από προηγού-
μενη παράνομη απόκτηση από άλλο 
μέρος. 

 

7. Οι εθνικοί κανόνες διαφέρουν επίσης 
ως προς το αν οι νόμιμοι κάτοχοι των 
εμπορικών απορρήτων επιτρέπεται να 
ζητήσουν την καταστροφή των εμπο-
ρευμάτων που παρήχθησαν από τρί-
τους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν εμπορι-
κά απόρρητα παρανόμως, ή την επι-
στροφή ή την καταστροφή τυχόν εγγρά-
φων, φακέλων ή υλικών που περιέχουν 
ή ενσωματώνουν το εμπορικό απόρρητο 
που αποκτήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε 
παρανόμως. Επίσης, στους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες σχετικά με τον υπολο-
γισμό των αποζημιώσεων δεν λαμβάνε-
ται πάντοτε υπόψη ο άυλος χαρακτήρας 
των εμπορικών απορρήτων, πράγμα 
που καθιστά δύσκολο να αποδειχθούν 
τα πραγματικά διαφυγόντα κέρδη ή ο 
αδικαιολόγητος πλουτισμός του παρα-
βάτη, εφόσον δεν μπορεί να υπολογι-
σθεί καμία αγοραία αξία για τις επίμαχες 
πληροφορίες. Λίγα είναι τα κράτη μέλη 
που επιτρέπουν την εφαρμογή αφηρη-
μένων κανόνων σχετικά με τον υπολο-
γισμό των αποζημιώσεων, οι οποίοι να 
στηρίζονται στο εύλογο δικαίωμα εκμε-
τάλλευσης ή άλλης αμοιβής που θα 
μπορούσε να οφείλεται εάν υπήρχε ά-
δεια για τη χρήση του εμπορικού απορ-
ρήτου. Επιπλέον, πολλοί εθνικοί κανό-
νες δεν προβλέπουν κατάλληλη προ-
στασία της εμπιστευτικότητας του εμπο-
ρικού απορρήτου, εάν ο κάτοχος του 
εμπορικού απορρήτου εγείρει αξίωση 
λόγω θεωρούμενης παράνομης από-
κτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορι-
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κού απορρήτου από τρίτο, πράγμα το 
οποίο μειώνει την ελκυστικότητα των 
υφιστάμενων μέτρων και μέσων ένδικης 
προστασίας και αποδυναμώνει την πα-
ρεχόμενη προστασία. 

 

8. Οι διαφορές περί την έννομη προ-
στασία των εμπορικών απορρήτων που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, συνεπάγονται 
ότι τα εμπορικά απόρρητα δεν έχουν 
ισοδύναμη προστασία σε ολόκληρη την 
Ένωση, γεγονός που οδηγεί σε κατα-
κερματισμό της εσωτερικής αγοράς στον 
τομέα αυτόν και αποδυνάμωση του συ-
νολικού αποτρεπτικού αποτελέσματος 
των οικείων κανόνων. Η εσωτερική αγο-
ρά επηρεάζεται διότι οι εν λόγω διαφο-
ρές αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 
αναλαμβάνουν καινοτόμο διασυνοριακή 
οικονομική δραστηριότητα, περιλαμβα-
νομένης της συνεργασίας στην έρευνα ή 
στην παραγωγή με άλλους εταίρους, της 
εξωτερικής ανάθεσης ή των επενδύσε-
ων σε άλλα κράτη μέλη, η οποία εξαρτά-
ται από τη χρήση των πληροφοριών 
που προστατεύονται ως εμπορικά α-
πόρρητα. Η διασυνοριακή δικτυακή έ-
ρευνα και ανάπτυξη, καθώς και οι καινο-
τόμες δραστηριότητες, περιλαμβανομέ-
νης της παραγωγής και του επακόλου-
θου διασυνοριακού εμπορίου, καθίστα-
νται λιγότερο ελκυστικές και πιο δύσκο-
λες στο εσωτερικό της Ένωσης, και, ως 
εκ τούτου, καταλήγουν σε ανεπαρκή 
καινοτομία στην κλίμακα της Ένωσης. 

 

9. Επιπλέον, υπάρχει υψηλότερος επι-
χειρηματικός κίνδυνος στα κράτη μέλη 
με συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα 
προστασίας, ως εκ του γεγονότος ότι τα 
εμπορικά απόρρητα μπορούν ευκολότε-
ρα να κλαπούν ή άλλως να αποκτηθούν 
παρανόμως. Αυτό οδηγεί σε αναποτε-
λεσματική κατανομή των κεφαλαίων σε 
καινοτομίες που τονώνουν την ανάπτυ-
ξη εντός της εσωτερικής αγοράς, λόγω 
των υψηλότερων δαπανών για μέτρα 
προστασίας τα οποία θα αντισταθμίσουν 
την ανεπαρκή νομική προστασία σε ο-
ρισμένα κράτη μέλη. Αυτό ευνοεί επίσης 

τη δραστηριότητα των αθέμιτων αντα-
γωνιστών, οι οποίοι, μετά την παράνομη 
απόκτηση των εμπορικών απορρήτων, 
θα μπορούσαν να διοχετεύσουν τα πα-
ραγόμενα έτσι εμπορεύματα σε ολόκλη-
ρη την εσωτερική αγορά. Οι διαφορές 
των νομοθετικών καθεστώτων διευκο-
λύνουν επίσης την εισαγωγή εμπορευ-
μάτων από τρίτες χώρες στην Ένωση, 
μέσω των σημείων εισόδου με ασθενέ-
στερη προστασία, όταν ο σχεδιασμός, η 
παραγωγή ή η εμπορία των εν λόγω 
εμπορευμάτων βασίζονται σε κλαπέντα 
ή άλλως παρανόμως αποκτηθέντα ε-
μπορικά απόρρητα. Συνολικά, οι διαφο-
ρές αυτές εμποδίζουν την εύρυθμη λει-
τουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

10. Χρειάζονται κανόνες σε επίπεδο 
Ένωσης για τη σύγκλιση των νομοθε-
σιών των κρατών μελών ώστε να δια-
σφαλιστεί επαρκές και συνεκτικό επίπε-
δο αστικής έννομης προστασίας στην 
εσωτερική αγορά, σε περίπτωση παρά-
νομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυ-
ψης εμπορικού απορρήτου. Αυτοί οι 
κανόνες δεν θα πρέπει να εμποδίζουν 
τα κράτη μέλη να παρέχουν εκτενέστερη 
προστασία κατά της παράνομης από-
κτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορι-
κών απορρήτων στο βαθμό που τηρού-
νται οι ρητές διασφαλίσεις της παρού-
σας οδηγίας για την προστασία των 
συμφερόντων τρίτων. 

 

11. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την εφαρμογή ενωσιακών ή εθνι-
κών κανόνων που απαιτούν την αποκά-
λυψη πληροφοριών στο κοινό ή σε δη-
μόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
των εμπορικών απορρήτων, ούτε την 
εφαρμογή των κανόνων που επιτρέπουν 
στις δημόσιες αρχές να συλλέγουν πλη-
ροφορίες για την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους ή των κανόνων που επιτρέ-
πουν ή απαιτούν την περαιτέρω αποκά-
λυψη των σχετικών πληροφοριών από 
τις εν λόγω δημόσιες αρχές στο κοινό. 
Πρόκειται ειδικότερα για τους κανόνες 
σχετικά με την αποκάλυψη από τα θε-
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σμικά όργανα και οργανισμούς της Έ-
νωσης ή τις εθνικές δημόσιες αρχές 
πληροφοριών τις οποίες κατέχουν σχε-
τικά με τις επιχειρήσεις σύμφωνα με 
τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) α-
ριθ. 1049/20011 και (ΕΚ) αριθ. 
1367/20062 και την οδηγία 2003/4/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου3 ή σύμφωνα με άλλους κα-
νόνες σχετικά με την πρόσβαση του κοι-
νού στα έγγραφα ή σχετικά με τις υπο-
χρεώσεις διαφάνειας των εθνικών δη-
μόσιων αρχών. 

 

12. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει το δικαίωμα των κοινωνικών εταί-
ρων να συνάπτουν συλλογικές συμφω-
νίες προβλεπόμενες από το εργατικό 
δίκαιο με αντικείμενο την υποχρέωση 
τήρησης του εμπορικού απορρήτου ή 
περιορισμού της χρήσης του και τις επι-
πτώσεις της παραβίασης σχετικής υπο-
χρέωσης από το μέρος που υπόκειται 
σε αυτή, εφόσον η συλλογική συμφωνία 
δεν περιορίζει τις προβλεπόμενες υπό 
της παρούσας οδηγίας εξαιρέσεις σε 
περίπτωση που πρέπει να απορριφθεί η 
αίτηση για τη λήψη μέτρων, διαδικασιών 
ή μέσων ένδικης προστασίας που προ-

 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού 
στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 
της 31.5.2001, σ. 43). 
 
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα 
όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας 
των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά 
με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμε-
τοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13). 
 
3 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλ-
λοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της 
οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 
της 14.2.2003, σ. 26). 

βλέπονται στην παρούσα οδηγία για 
θεωρούμενη απόκτηση, χρήση ή απο-
κάλυψη εμπορικού απορρήτου. 

 

13. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως περιορισμός της ελευθερί-
ας εγκατάστασης, της ελεύθερης κυκλο-
φορίας των εργαζομένων ή της κινητικό-
τητας των εργαζομένων όπως προβλέ-
πεται στο δίκαιο της Ένωσης. Ούτε 
προορίζεται να επηρεάσει τη δυνατότη-
τα σύναψης συμφωνιών μη ανταγωνι-
σμού μεταξύ των εργοδοτών και των 
εργαζομένων, σύμφωνα με το ισχύον 
δίκαιο. 

 

14. Είναι σημαντικό να καθιερωθεί ο-
μοιογενής ορισμός του εμπορικού α-
πορρήτου, χωρίς να περιορίζεται το α-
ντικείμενο που πρέπει να προστατεύεται 
έναντι υπεξαίρεσης. Ο ορισμός θα πρέ-
πει, επομένως, να είναι δομημένος κατά 
τρόπο ώστε να καλύπτει την τεχνογνω-
σία, τις επιχειρηματικές πληροφορίες και 
τις τεχνολογικές πληροφορίες, όπου 
υπάρχει τόσο το έννομο συμφέρον τή-
ρησης της εμπιστευτικότητας όσο και η 
θεμιτή προσδοκία ότι η εμπιστευτικότητα 
αυτή θα προστατευθεί. Επιπλέον, η σχε-
τική τεχνογνωσία ή οι σχετικές πληρο-
φορίες θα πρέπει να έχουν πραγματική 
ή δυνητική εμπορική αξία. Τέτοια τεχνο-
γνωσία ή πληροφορίες πρέπει να λογί-
ζονται ως έχουσες εμπορική αξία για 
παράδειγμα όταν η παράνομη απόκτη-
ση, χρήση ή αποκάλυψή τους ενδέχεται 
να βλάψει τα συμφέροντα του προσώ-
που που έχει αποκτήσει νομίμως τον 
έλεγχό τους εφόσον υπονομεύει το επι-
στημονικό και τεχνολογικό δυναμικό, 
επιχειρηματικά ή οικονομικά συμφέρο-
ντα, στρατηγικές θέσεις ή την ανταγωνι-
στική ικανότητα του ανωτέρω προσώ-
που. Ο ορισμός του εμπορικού απορρή-
του αποκλείει τις ασήμαντες πληροφορί-
ες και την εμπειρία και τις δεξιότητες 
που αποκτήθηκαν από τους εργαζομέ-
νους εντός του συνήθους πλαισίου της 
εργασίας τους και τις πληροφορίες οι 
οποίες είναι εν γένει γνωστές σε πρό-
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σωπα ανήκοντα στους κύκλους που 
ασχολούνται συνήθως με τέτοιες πλη-
ροφορίες ή είναι άμεσα προσβάσιμες 
από αυτά. 

 

15. Είναι επίσης σημαντικό να προσδιο-
ρίζονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες 
δικαιολογείται η νομική προστασία ε-
μπορικού απορρήτου. Για τον λόγο αυ-
τό, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η συ-
μπεριφορά και οι πρακτικές που πρέπει 
να θεωρούνται παράνομη απόκτηση, 
χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορ-
ρήτου. 

 

16. Προς όφελος της καινοτομίας και για 
την ενίσχυση του ανταγωνισμού, οι δια-
τάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να δημιουργούν κανένα απο-
κλειστικό δικαίωμα στην τεχνογνωσία ή 
τις πληροφορίες που προστατεύονται 
ως εμπορικά απόρρητα. Ως εκ τούτου, η 
ανεξάρτητη ανακάλυψη της ίδιας τεχνο-
γνωσίας ή των ίδιων πληροφοριών θα 
πρέπει να παραμένει δυνατή. Η αντί-
στροφη μηχανική ενός προϊόντος που 
αποκτήθηκε νόμιμα θα πρέπει να συνι-
στά νόμιμο τρόπο κτήσης πληροφοριών, 
πλην αντιθέτου συμφωνίας. Η ελευθερία 
σύναψης τέτοιων συμφωνιών μπορεί, 
ωστόσο, να περιορίζεται από το νόμο. 

 

17. Σε ορισμένους βιομηχανικούς κλά-
δους, στους οποίους οι δημιουργοί και 
οι φορείς καινοτομίας δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από αποκλειστικά δι-
καιώματα και στους οποίους η καινοτο-
μία βασίζεται παραδοσιακά σε εμπορικά 
απόρρητα, τα προϊόντα μπορούν σήμε-
ρα να αναπαραχθούν εύκολα από τη 
στιγμή που θα εισέλθουν στην αγορά. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω δη-
μιουργοί και φορείς ενδέχεται να πέσουν 
θύματα πρακτικών όπως η παρασιτική 
αντιγραφή ή οι δουλικές απομιμήσεις 
που προσπορίζουν «παρασιτικά» οφέλη 
εκμεταλλευόμενες τη φήμη και τις καινο-
τομικές προσπάθειες των εν λόγω δη-
μιουργών και φορέων καινοτομίας. Ορι-
σμένες εθνικές νομοθεσίες περί αθέμι-

του ανταγωνισμού αντιμετωπίζουν τις 
πρακτικές αυτές. Παρόλο που η παρού-
σα οδηγία δεν αποσκοπεί στη μεταρ-
ρύθμιση ή στην εναρμόνιση του δικαίου 
περί αθέμιτου ανταγωνισμού γενικώς, 
θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή να εξετά-
σει προσεκτικά την ανάγκη ανάληψης 
ενωσιακής δράσης στον τομέα αυτό. 

 

18. Επιπλέον, η απόκτηση, η χρήση ή η 
αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων ό-
ταν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το 
νόμο, θα πρέπει να θεωρείται νόμιμη για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. 
Αυτό αφορά κυρίως την απόκτηση και 
αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων στο 
πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων 
των εκπροσώπων των εργαζομένων 
στην ενημέρωση, διαβούλευση και συμ-
μετοχή σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο 
και την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
και τη συλλογική υπεράσπιση των συμ-
φερόντων των εργαζομένων και των 
εργοδοτών, καθώς και τη συνδιαχείριση, 
όπως επίσης και την απόκτηση ή απο-
κάλυψη εμπορικού απορρήτου στο 
πλαίσιο υποχρεωτικών ελέγχων σύμ-
φωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. 
Ωστόσο, το σύννομον της απόκτησης 
ενός εμπορικού απορρήτου δεν θα 
πρέπει να θίγει οποιαδήποτε υποχρέω-
ση εμπιστευτικότητας σε σχέση με το 
εμπορικό απόρρητο ή οποιοδήποτε πε-
ριορισμό ως προς τη χρήση του που 
μπορεί να επιβάλει το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο στον παραλήπτη ή αποδέκτη των 
πληροφοριών. Ειδικότερα, η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τις 
δημόσιες αρχές από τις υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας τις οποίες υπέχουν 
ως προς τις πληροφορίες τις οποίες 
διαβιβάζουν κάτοχοι εμπορικών απορ-
ρήτων, ανεξαρτήτως του εάν οι υπο-
χρεώσεις αυτές επιβάλλονται από το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Μια τέτοια 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας περι-
λαμβάνει και τις υποχρεώσεις εμπιστευ-
τικότητας των πληροφοριών που διαβι-
βάζονται στην αναθέτουσα αρχή στο 
πλαίσιο ανάθεσης συμβάσεων, όπως 
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προβλέπονται, για παράδειγμα, στις 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 2014/23/ΕΕ1, 
2014/24/ΕΕ2 και 2014/25/ΕΕ3. 
 

19. Καίτοι η παρούσα οδηγία προβλέπει 
μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας που 
μπορεί να συνίστανται στην απαγόρευ-
ση αποκάλυψης πληροφοριών προκει-
μένου να προστατευθεί η εμπιστευτικό-
τητα των εμπορικών απορρήτων, είναι 
σημαντικό να μην περιορίζεται η άσκηση 
του δικαιώματος στην ελευθερία της έκ-
φρασης και πληροφόρησης, η οποία 
περιλαμβάνει την ελευθερία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και την πολυφωνί-
α, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 11 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρ-
της»), ιδίως έναντι της ερευνητικής δη-
μοσιογραφίας και της προστασίας των 
δημοσιογραφικών πηγών. 

 

20. Τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέσα 
ένδικης προστασίας που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
περιορίζουν τις ενέργειες καταγγελίας 
δυσλειτουργιών. Επομένως, η προστα-
σία των εμπορικών απορρήτων δεν θα 
πρέπει να εκτείνεται στις περιπτώσεις 
στις οποίες η αποκάλυψη του εμπορι-
κού απορρήτου εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, εφόσον αποκαλύπτεται αμέ-
σως ένα πταίσμα, αδικοπρακτική συ-

 
1 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρου-
αρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1). 
 
2Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρου-
αρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες 
και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ 
L 94 της 28.3.2014, σ. 65).  
3 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρου-
αρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδα-
τος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τα-
χυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 
243). 

μπεριφορά ή παράνομη δραστηριότητα. 
Αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
παρεμποδίζει τις αρμόδιες δικαστικές 
αρχές να επιτρέψουν μια εξαίρεση όσον 
αφορά την εφαρμογή μέτρων, διαδικα-
σιών και μέσων ένδικης προστασίας αν 
ο εναγόμενος είχε κάθε λόγο να πιστεύει 
καλή τη πίστει ότι η συμπεριφορά του 
πληρούσε τα κατάλληλα κριτήρια της 
παρούσας οδηγίας. 

 

21. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογι-
κότητας, τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα 
μέσα ένδικης προστασίας των εμπορι-
κών απορρήτων θα πρέπει να είναι δεό-
ντως προσαρμοσμένα στο στόχο, δηλα-
δή στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτε-
ρικής αγοράς έρευνας και καινοτομίας, 
αποτρέποντας την παράνομη απόκτη-
ση, χρήση και αποκάλυψη ενός εμπορι-
κού απορρήτου, χωρίς όμως να διακυ-
βεύονται ή να υπονομεύονται θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες ή το δημόσιο 
συμφέρον, όπως η δημόσια ασφάλεια, η 
προστασία των καταναλωτών, η δημό-
σια υγεία και η προστασία του περιβάλ-
λοντος, και μη θιγομένης της κινητικότη-
τας των εργαζομένων. Εν προκειμένω, 
τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέσα έν-
δικης προστασίας της παρούσας οδηγί-
ας διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες δικαστι-
κές αρχές λαμβάνουν υπόψη παράγο-
ντες όπως η αξία του εμπορικού απορ-
ρήτου, η σοβαρότητα της συμπεριφοράς 
που επέφερε την παράνομη απόκτηση, 
χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού α-
πορρήτου καθώς και οι επιπτώσεις της 
εν λόγω συμπεριφοράς. Θα πρέπει επί-
σης να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες 
δικαστικές αρχές διαθέτουν τη διακριτική 
ευχέρεια να σταθμίζουν τα συμφέροντα 
των διαδίκων στα πλαίσια δικαστικών 
διαδικασιών καθώς και τα συμφέροντα 
τρίτων στους οποίους περιλαμβάνονται 
αναλόγως και οι καταναλωτές. 

 

22. Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερι-
κής αγοράς θα υπονομευόταν, εάν τα 
προβλεπόμενα μέτρα, διαδικασίες και 
μέσα ένδικης προστασίας χρησιμοποι-
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ούνταν για αθέμιτους σκοπούς, ασυμβί-
βαστους με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας. Πρέπει λοιπόν να δοθεί η ε-
ξουσία στις δικαστικές αρχές να λαμβά-
νουν τα κατάλληλα μέτρα έναντι της α-
θέμιτης συμπεριφοράς των αιτούντων 
που ενεργούν καταχρηστικώς ή κακοπί-
στως και ασκούν προδήλως αβάσιμες 
αγωγές με σκοπό λόγου χάριν την αθέ-
μιτη καθυστέρηση ή τον περιορισμό της 
πρόσβασης του εναγομένου στην αγορά 
ή άλλως τον εκφοβισμό ή την παρενό-
χλησή του. 

 

23. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
επειδή οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών 
απορρήτων αναμένεται να ασκήσουν το 
καθήκον επιμέλειας ως προς τη διατή-
ρηση της εμπιστευτικότητας των πολύ-
τιμων εμπορικών απορρήτων τους και 
την παρακολούθηση της χρήσης τους, 
κρίνεται σκόπιμο να περιοριστούν οι 
ουσιαστικές αξιώσεις ή η δυνατότητα 
άσκησης αγωγών για την προστασία 
των εμπορικών απορρήτων εντός συ-
γκεκριμένης προθεσμίας. Το εθνικό δί-
καιο θα πρέπει επίσης να ορίζει, σαφώς 
και επακριβώς, πότε αρχίζει να τρέχει η 
προθεσμία και τις περιστάσεις υπό τις 
οποίες διακόπτεται ή αναστέλλεται. 

 

24. Η προοπτική να απολεσθεί η εμπι-
στευτικότητα του εμπορικού απορρήτου 
στην πορεία μιας δικαστικής διαδικασίας 
συχνά αποτρέπει τους νόμιμους κατό-
χους εμπορικών απορρήτων να κινή-
σουν δικαστικές διαδικασίες για να προ-
ασπίσουν τα εμπορικά τους απόρρητα, 
υποσκάπτοντας την αποτελεσματικότη-
τα των προβλεπόμενων μέτρων, διαδι-
κασιών και μέσων ένδικης προστασίας. 
Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν, υπό την προϋπόθεση κα-
τάλληλων διασφαλίσεων του δικαιώμα-
τος αποτελεσματικής εννόμου προστα-
σίας και αμερόληπτου δικαστηρίου, ειδι-
κές απαιτήσεις με σκοπό την προστασία 
της εμπιστευτικότητας του επιδίκου ε-
μπορικού απορρήτου κατά τη διάρκεια 
της δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε 

για την υπεράσπισή του. Η προστασία 
αυτή θα πρέπει να διαρκεί και μετά τη 
λήξη των δικαστικών διαδικασιών και για 
όσο χρονικό διάστημα οι πληροφορίες 
που συνιστούν το εμπορικό απόρρητο 
δεν έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση. 

 

25. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τη δυνα-
τότητα να περιορίζεται ο κύκλος των 
προσώπων που έχουν δικαίωμα πρό-
σβασης σε αποδεικτικά στοιχεία ή κατά 
την ακροαματική διαδικασία, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι καθένα από αυτά τα 
πρόσωπα θα πρέπει να υπόκεινται στις 
απαιτήσεις εμπιστευτικότητας της πα-
ρούσας οδηγίας, και να δημοσιεύονται 
μόνο τα μη εμπιστευτικά στοιχεία των 
δικαστικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, εκτιμώντας ότι η αξιολόγηση της 
ποιότητας των επιδίκων πληροφοριών 
αποτελεί έναν από τους κύριους σκο-
πούς της δικαστικής διαδικασίας, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί τό-
σο η αποτελεσματική προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορι-
κών απορρήτων όσο και η διασφάλιση 
του δικαιώματος αποτελεσματικού ενδί-
κου βοηθήματος και δίκαιης δίκης των 
διαδίκων στις συγκεκριμένες διαδικασί-
ες. Ο περιορισμένος κύκλος θα πρέπει 
συνεπώς να περιλαμβάνει ένα τουλάχι-
στον φυσικό πρόσωπο για κάθε διάδικο 
καθώς και τους πληρεξούσιους δικηγό-
ρους τους και, κατά περίπτωση, άλλους 
εκπροσώπους νομίμως προς τούτο ε-
ξουσιοδοτημένους σύμφωνα με το εθνι-
κό δίκαιο προκειμένου να υπερασπι-
στούν, να εκπροσωπήσουν ή να υπηρε-
τήσουν τα συμφέροντα του διαδίκου στις 
δικαστικές διαδικασίες της παρούσας 
οδηγίας, οι οποίοι έχουν όλοι πλήρη 
πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία ή 
στην ακροαματική διαδικασία. Αν ένας 
από τους διαδίκους είναι νομικό πρό-
σωπο, ο εν λόγω διάδικος θα πρέπει να 
είναι σε θέση να προτείνει το ή τα φυσι-
κά πρόσωπα που θα πρέπει να περι-
ληφθούν στον κύκλο των προσώπων, 
ώστε να διασφαλιστεί η προσήκουσα 



  

210 

 

εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, 
με την επιφύλαξη του κατάλληλου δικα-
στικού ελέγχου προκειμένου να απο-
φευχθεί τυχόν υπονόμευση του επιδιω-
κομένου περιορισμού της πρόσβασης 
σε αποδεικτικά στοιχεία ή στην ακροα-
ματική διαδικασία. Οι εγγυήσεις αυτές 
δεν θα πρέπει να νοούνται υπό την έν-
νοια ότι επιβάλλεται η εκπροσώπηση 
των διαδίκων από δικηγόρο ή άλλον 
εκπρόσωπο κατά τη διάρκεια της δικα-
στικής διαδικασίας όταν μια τέτοια εκ-
προσώπηση δεν απαιτείται βάσει του 
εθνικού δικαίου. Δεν θα πρέπει επίσης 
να θεωρείται ότι περιορίζεται η ικανότη-
τα των δικαστηρίων να αποφασίζουν, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και 
την πρακτική του οικείου κράτους μέ-
λους, αν και σε ποιο βαθμό οι αρμόδιοι 
δικαστικοί υπάλληλοι θα πρέπει επίσης 
να έχουν πλήρη πρόσβαση σε αποδει-
κτικά στοιχεία ή στην ακροαματική δια-
δικασία για την άσκηση των καθηκόντων 
τους. 

 

26. Η παράνομη απόκτηση, χρήση ή 
αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου από 
τρίτο θα μπορούσε να αποβεί κατα-
στροφική για τον νόμιμο κάτοχο εμπορι-
κού απορρήτου, δεδομένου ότι άπαξ και 
το εμπορικό απόρρητο δημοσιοποιηθεί, 
θα είναι αδύνατο να επανέλθει ο κάτο-
χος στην κατάσταση πριν την απώλεια 
του απορρήτου. Ως εκ τούτου, είναι ση-
μαντικό να προβλεφθούν αποτελεσματι-
κά προσωρινά μέτρα ταχείας εφαρμογής 
και εύκολης πρόσβασης, για την άμεση 
λήξη της παράνομης απόκτησης, χρή-
σης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρή-
του, καθώς και στην περίπτωση που το 
εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιείται για 
την παροχή υπηρεσιών. Είναι σημαντικό 
αυτά τα μέτρα να είναι διαθέσιμα ήδη 
πριν την έκδοση απόφασης επί της ου-
σίας της υπόθεσης, με τον δέοντα σε-
βασμό των δικαιωμάτων της υπεράσπι-
σης και της αρχής της αναλογικότητας 
και λαμβανομένων υπόψη των χαρα-
κτηριστικών της συγκεκριμένης υπόθε-
σης. Υπό ορισμένες περιστάσεις, θα 

πρέπει να μπορεί να επιτραπεί στον 
φερόμενο ως παραβάτη, εφόσον κατα-
θέσει μία ή περισσότερες εγγυήσεις, να 
συνεχίσει να χρησιμοποιεί το εμπορικό 
απόρρητο, ιδίως όταν ο κίνδυνος να πε-
ριέλθει σε δημόσια χρήση είναι μικρός. 
Θα πρέπει επίσης να μπορεί να απαιτεί-
ται καταβολή επαρκών εγγυήσεων ώστε 
να καλυφθεί το κόστος και η ζημία που 
προκλήθηκε στον εναγόμενο από αδι-
καιολόγητη αίτηση, ιδίως όταν τυχόν 
καθυστέρηση θα μπορούσε να προκα-
λέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον νόμιμο 
κάτοχο εμπορικού απορρήτου. 

 

27. Για τον ίδιο λόγο, είναι επίσης σημα-
ντικό να προβλεφθούν οριστικά μέτρα 
για την αποφυγή περαιτέρω παράνομης 
χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού 
απόρρητου, καθώς και στην περίπτωση 
που το εμπορικό απόρρητο χρησιμο-
ποιείται για την παροχή υπηρεσιών. Για 
να είναι αποτελεσματικά και αναλογικά 
τα απαγορευτικά μέτρα, η διάρκειά τους, 
όταν λόγω των περιστάσεων απαιτείται 
χρονικός περιορισμός, θα πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να εξαλειφθεί κάθε 
εμπορικό πλεονέκτημα το οποίο θα 
μπορούσε να έχει αποκομίσει τρίτος 
από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή 
αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου. 
Εν πάση περιπτώσει, κανένα τέτοιο μέ-
τρο δεν θα πρέπει να είναι εκτελεστό, 
εάν οι πληροφορίες που αρχικά καλύ-
πτονταν από το εμπορικό απόρρητο 
έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση, για 
λόγους που δεν μπορούν να καταλογι-
στούν στον εναγόμενο. 

 

28. Ένα εμπορικό απόρρητο θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί παρανόμως 
για τον σχεδιασμό, την παραγωγή ή την 
εμπορία εμπορευμάτων, ή κατασκευα-
στικών τους στοιχείων, τα οποία θα 
μπορούσαν να διοχετευθούν σε ολό-
κληρη την εσωτερική αγορά, παραβλά-
πτοντας τα εμπορικά συμφέροντα του 
κατόχου του εμπορικού απορρήτου και 
επηρεάζοντας τη λειτουργία της εσωτε-
ρικής αγοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
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και όταν το εν λόγω εμπορικό απόρρητο 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα, 
την αξία ή την τιμή του παραγόμενου με 
την παράνομη χρήση εμπορεύματος ή 
τη μείωση του κόστους, στη διευκόλυν-
ση ή επιτάχυνση των διεργασιών παρα-
γωγής ή των διαδικασιών εμπορίας του, 
είναι σημαντικό να διαθέτουν οι δικαστι-
κές αρχές την εξουσία να διατάσσουν 
αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, 
ώστε τα εν λόγω εμπορεύματα να μη 
διατίθενται στην αγορά ή να αποσύρο-
νται από αυτήν. Λαμβανομένου υπόψη 
του παγκόσμιου χαρακτήρα του εμπορί-
ου, είναι επίσης αναγκαίο να περιλαμ-
βάνεται στα εν λόγω μέτρα η απαγό-
ρευση της εισαγωγής των εν λόγω ε-
μπορευμάτων στην Ένωση ή η αποθή-
κευσή τους με σκοπό την προσφορά ή 
τη διάθεσή τους στην αγορά. Έχοντας 
υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, τα 
μέτρα αποκατάστασης δεν θα πρέπει να 
συνεπάγονται κατ' ανάγκη την κατα-
στροφή των εμπορευμάτων, όταν υ-
πάρχουν άλλες εφικτές επιλογές, όπως 
η αφαίρεση των χαρακτηριστικών που 
καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα ή 
η διάθεση των εμπορευμάτων εκτός της 
αγοράς, παραδείγματος χάριν, μέσω 
δωρεών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

 

29. Ένα πρόσωπο μπορεί αρχικά να 
απέκτησε εμπορικό απόρρητο καλή τη 
πίστει, αλλά μόνο σε μεταγενέστερο 
στάδιο να έλαβε γνώση, μεταξύ άλλων 
αφού τον ενημέρωσε ο αρχικός κάτοχος 
του εμπορικού απορρήτου, ότι οι γνώ-
σεις του για το εν λόγω εμπορικό απόρ-
ρητο προέρχονταν από πηγές που χρη-
σιμοποιούσαν ή αποκάλυπταν το σχετι-
κό εμπορικό απόρρητο παρανόμως. Για 
να αποφευχθεί η περίπτωση, υπό τις 
περιστάσεις αυτές, να προκαλέσουν τα 
προβλεπόμενα μέτρα αποκατάστασης ή 
δικαστικές διαταγές δυσανάλογη ζημία 
στο εν λόγω πρόσωπο, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότη-
τα, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, να 
καταβάλλεται χρηματική αποζημίωση 
στον ζημιωθέντα διάδικο, ως εναλλακτι-

κό μέτρο. Η εν λόγω αποζημίωση δεν 
θα πρέπει, ωστόσο, να υπερβαίνει το 
ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοι-
βών που θα οφείλονταν, εάν το εν λόγω 
πρόσωπο είχε λάβει την άδεια να χρη-
σιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρη-
το, για τη χρονική περίοδο κατά την ο-
ποία θα μπορούσε να έχει εμποδιστεί η 
χρήση του εμπορικού απορρήτου από 
τον αρχικό κάτοχο του εμπορικού α-
πορρήτου. Παρά ταύτα, σε περίπτωση 
που η παράνομη χρήση του εμπορικού 
απορρήτου θα συνιστούσε παράβαση 
άλλης νομοθεσίας πλην των προβλεπο-
μένων στην παρούσα οδηγία ή ενδέχε-
ται να αποβεί εις βάρος των καταναλω-
τών, αυτή η παράνομη χρήση δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται. 

 

30. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να 
επωφελείται από τέτοια συμπεριφορά 
ένα πρόσωπο που, εν γνώσει του ή έ-
χοντας βάσιμους λόγους να γνωρίζει, 
παρανόμως αποκτά, χρησιμοποιεί ή 
αποκαλύπτει εμπορικό απόρρητο, και 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ζη-
μιωθείς κάτοχος του εμπορικού απορ-
ρήτου, στο μέτρο του δυνατού, βρίσκεται 
στη θέση στην οποία θα ήταν εάν δεν 
είχε μεσολαβήσει αυτή η συμπεριφορά, 
είναι αναγκαίο να προβλέπεται επαρκής 
αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη 
εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς. 
Στο ποσό της αποζημίωσης, που επιδι-
κάζεται στον ζημιωθέντα κάτοχο του 
εμπορικού απορρήτου, θα πρέπει να 
συνυπολογίζονται όλοι οι σχετικοί πα-
ράγοντες, όπως το διαφυγόν κέρδος του 
ή τα αθέμιτα κέρδη που αποκόμισε ο 
παραβάτης και, όπου ενδείκνυται, η τυ-
χόν ηθική βλάβη που προκλήθηκε στον 
κάτοχο του εμπορικού απορρήτου. Ε-
ναλλακτικά, για παράδειγμα όταν, λαμ-
βανομένου υπόψη του άυλου χαρακτή-
ρα των εμπορικών απορρήτων, θα ήταν 
δυσχερής ο υπολογισμός του ποσού της 
πραγματικής ζημίας που υπέστη ο κά-
τοχος, το ύψος της αποζημίωσης θα 
μπορούσε να εξαχθεί από στοιχεία ό-
πως τα δικαιώματα ή τις αμοιβές που θα 
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οφείλονταν, εάν ο παραβάτης είχε ζητή-
σει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμα-
χο εμπορικό απόρρητο. Το ζητούμενο 
διά της εναλλακτικής αυτής μεθόδου δεν 
είναι να θεσπιστεί υποχρέωση καταβο-
λής αποζημίωσης με σκοπό την τιμωρί-
α, αλλά να διασφαλιστεί η καταβολή α-
ποζημίωσης βάσει αντικειμενικών κριτη-
ρίων, λαμβανομένων, συγχρόνως, υ-
πόψη των δαπανών στις οποίες υπο-
βλήθηκε ο κάτοχος του εμπορικού α-
πορρήτου, όπως οι δαπάνες για να α-
νακαλυφθεί και να ερευνηθεί η παραβί-
αση. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 
να εμποδίζει τα κράτη μέλη να προβλέ-
πουν στο εθνικό τους δίκαιο ότι η ευθύ-
νη για την καταβολή αποζημίωσης εκ 
μέρους εργαζομένων περιορίζεται εφό-
σον ενεργούν χωρίς δόλο. 

 

31. Ως συμπληρωματικό αποτρεπτικό 
μέτρο για μελλοντικούς παραβάτες και 
προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητο-
ποίηση του ευρύτερου κοινού, είναι 
χρήσιμο να δημοσιοποιούνται οι απο-
φάσεις, μεταξύ άλλων, όπου ενδείκνυ-
ται, μέσω εμφανούς διαφήμισης, σε πε-
ριπτώσεις που αφορούν την παράνομη 
απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπο-
ρικών απορρήτων, εφόσον η δημοσίευ-
ση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την 
αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου 
ούτε έχει δυσανάλογες αρνητικές επι-
πτώσεις για την ιδιωτική ζωή και τη φή-
μη φυσικών προσώπων. 

 

32. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων, 
των διαδικασιών και των μέσων ένδικης 
προστασίας τα οποία παρέχονται στους 
κατόχους του εμπορικού απορρήτου θα 
μπορούσε να υπονομευθεί αν οι σχετι-
κές αποφάσεις των αρμόδιων δικαστι-
κών αρχών μένουν ανεκτέλεστες. Για 
τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να δια-
σφαλιστεί ότι οι εν λόγω αρχές διαθέ-
τουν τις δέουσες εξουσίες επιβολής κυ-
ρώσεων. 

 

33. Για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών 

και των μέσων ένδικης προστασίας της 
παρούσας οδηγίας, χρειάζονται συστή-
ματα συνεργασίας και ανταλλαγής πλη-
ροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
αφενός, και μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής, αφετέρου, ιδίως με 
τη δημιουργία ενός δικτύου ανταποκρι-
τών που ορίζονται από τα κράτη μέλη. 
Επιπλέον, για να κρίνει αν τα εν λόγω 
μέτρα επιτυγχάνουν τον στόχο τους, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη, ανάλογα με 
την περίπτωση, από το Γραφείο Διανοη-
τικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, θα πρέπει να εξετάζει την εφαρμο-
γή της παρούσας οδηγίας και την απο-
τελεσματικότητα των ληφθέντων εθνι-
κών μέτρων. 

 

34. Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον 
Χάρτη, και, ειδικότερα, το δικαίωμα σε-
βασμού της ιδιωτικής και της οικογενεια-
κής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα, την ελευθερία έκφρασης και πληρο-
φόρησης, την ελευθερία του επαγγέλμα-
τος και το δικαίωμα στην εργασία, την 
επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας, το δικαίωμα χρηστής διοί-
κησης, και ιδίως πρόσβασης σε φακέ-
λους, τηρουμένου του επιχειρηματικού 
απορρήτου, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου δικαστη-
ρίου και το δικαίωμα της υπεράσπισης. 

 

35. Είναι σημαντικό να γίνονται σεβαστά 
τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής και προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων κάθε 
προσώπου τα προσωπικά δεδομένα 
του οποίου μπορεί να τυγχάνουν επε-
ξεργασίας από τον κάτοχο του εμπορι-
κού απορρήτου όταν λαμβάνει μέτρα για 
την προστασία εμπορικού απορρήτου ή 
οποιουδήποτε προσώπου που εμπλέκε-
ται σε δικαστική διαδικασία σχετικά με 
την παράνομη απόκτηση, χρήση ή απο-
κάλυψη εμπορικών απορρήτων δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας και του οποίου 
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τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν ε-
πεξεργασίας. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου1 διέπει την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που λαμβάνει χώρα στα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και υπό 
την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων α-
νεξάρτητων αρχών οι οποίες έχουν ορι-
στεί από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ, 
και ιδίως τα δικαιώματα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπι-
κού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξερ-
γασίας και να επιτυγχάνει τη διόρθωση, 
τη διαγραφή ή το κλείδωμα των ανακρι-
βών ή ελλιπών δεδομένων καθώς και, 
όπου ενδείκνυται, την υποχρέωση της 
επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

 

36. Δεδομένου ότι ο στόχος της παρού-
σας οδηγίας, ήτοι η ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, μέσω της κα-
θιέρωσης ενός επαρκούς και συγκρίσι-
μου επιπέδου έννομης προστασίας σε 
ολόκληρη την εσωτερική αγορά σε πε-
ρίπτωση παράνομης απόκτησης, χρή-
σης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρή-
του, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω 
της κλίμακας και των αποτελεσμάτων 
της, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέ-
τρα, σύμφωνα με την αρχή της επικου-
ρικότητας που περιέχεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογι-
κότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο 

 
1 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών προσώ-
πων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυ-
κλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 
23.11.1995, σ. 31). 

άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαί-
νει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη 
του στόχου αυτού. 

 

37. Σκοπός της παρούσας οδηγίας δεν 
είναι η θέσπιση εναρμονισμένων κανό-
νων στους τομείς της δικαστικής συνερ-
γασίας, της δικαιοδοσίας, της αναγνώ-
ρισης και της εκτέλεσης αποφάσεων σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Επι-
πλέον, οι διατάξεις αυτές δεν αφορούν 
το εφαρμοστέο δίκαιο. Άλλες πράξεις 
της Ένωσης οι οποίες διέπουν τα θέμα-
τα αυτά σε γενικό επίπεδο θα πρέπει, 
καταρχήν, να παραμείνουν εξίσου ε-
φαρμοστέες στο πεδίο που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία. 

 

38. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την εφαρμογή των κανόνων αντα-
γωνισμού, και ιδίως των άρθρων 101 
και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»). Τα 
μέτρα, διαδικασίες και μέσα ένδικης 
προστασίας που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται για τον αδικαιολόγητο 
περιορισμό του ανταγωνισμού κατά 
τρόπο αντίθετο προς τη ΣΛΕΕ. 

 

39. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
άλλης σχετικής νομοθεσίας σε άλλους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δι-
καιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
του δικαίου των συμβάσεων. Ωστόσο, 
όταν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου2 και το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας αλ-
ληλεπικαλύπτονται, υπερισχύει η πα-
ρούσα οδηγία ως lex specialis. 

 

 
2 Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της 
30.4.2004, σ. 45). 
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40. Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου1, η γνώμη 
του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, ο οποίος και γνωμοδότησε 
στις 12 Μαρτίου 2014, 

 

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

 

1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
προστασίας από την παράνομη από-
κτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορι-
κών απορρήτων. 

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέ-
πουν, τηρουμένης της ΣΛΕΕ, την παρο-
χή προστασίας κατά της παράνομης 
απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης των 
εμπορικών απορρήτων εκτενέστερης 
από την απαιτουμένη δυνάμει της πα-
ρούσας οδηγίας, εφόσον εξασφαλίζεται 
η συμμόρφωση με τα άρθρα 3, 5, 6, το 
άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 8, το 
άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 
το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4, το άρ-
θρο 10 παράγραφος 2, τα άρθρα 11, 13 
και το άρθρο 15 παράγραφος 3. 

 

2.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει: 

 

α. την άσκηση του δικαιώματος στην 
ελευθερία της έκφρασης και της πλη-
ροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται 

 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1). 

στον Χάρτη, συμπεριλαμβανομένου 
του σεβασμού της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης· 

β. την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνι-
κών κανόνων που επιβάλλουν στους 
κατόχους εμπορικού απορρήτου να 
αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, πληροφορίες, συμπε-
ριλαμβανομένων εμπορικών απορρή-
των, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δι-
καστικές αρχές στο πλαίσιο της εκτέ-
λεσης των καθηκόντων των αρχών 
αυτών· 

γ. την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνι-
κών κανόνων που απαιτούν ή επι-
τρέπουν στα όργανα και τους οργανι-
σμούς της Ένωσης ή τις εθνικές δη-
μόσιες αρχές να αποκαλύπτουν πλη-
ροφορίες που υποβάλλονται από τις 
επιχειρήσεις, τις οποίες τα ανωτέρω 
όργανα, οργανισμοί ή αρχές κατέχουν 
σύμφωνα με, και σε συμμόρφωση με, 
τις υποχρεώσεις και τα προνόμια που 
προβλέπονται στο ενωσιακό ή το ε-
θνικό δίκαιο· 

δ. την αυτονομία των κοινωνικών εταί-
ρων και το δικαίωμά τους να συνά-
πτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμ-
φωνα με το ενωσιακό δίκαιο και το 
εθνικό δίκαιο και πρακτική. 

 

3.   Ουδεμία διάταξη της παρούσας ο-
δηγίας δύναται να θεωρηθεί ότι προ-
βλέπει λόγο περιορισμού της κινητικότη-
τας των εργαζομένων. Ειδικότερα, σε 
ό,τι αφορά την άσκηση της εν λόγω κι-
νητικότητας, η παρούσα οδηγία ουδό-
λως δικαιολογεί: 

 

α. τον περιορισμό της εκ μέρους των 
εργαζομένων χρήσης των πληροφο-
ριών που δεν συνιστούν εμπορικό 
απόρρητο κατά το άρθρο 2 σημείο 1)· 

β. τον περιορισμό της χρήσης εκ μέρους 
των εργαζομένων της εμπειρίας και 
των δεξιοτήτων που έχουν νομοτύ-
πως αποκτήσει στο σύνηθες πλαίσιο 
της εργασίας τους· 
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γ. την επιβολή στους εργαζομένους, 
μέσω των συμβάσεων εργασίας τους, 
πρόσθετων περιορισμών πέραν των 
προβλεπομένων σύμφωνα με το ε-
θνικό ή ενωσιακό δίκαιο. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγί-
ας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1. ως «εμπορικό απόρρητο» νοούνται οι 
πληροφορίες οι οποίες πληρούν όλες τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α. είναι απόρρητες, υπό την έννοια ότι, 
είτε ως σύνολο είτε από την άποψη 
του ακριβούς περιεχομένου και της 
διάταξης των συνιστωσών τους, δεν 
είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα 
ανήκοντα στους κύκλους που ασχο-
λούνται συνήθως με αυτό το είδος 
πληροφοριών ούτε άμεσα προσβάσι-
μες στα πρόσωπα αυτά· 

β. έχουν εμπορική αξία απορρέουσα 
από τον απόρρητο χαρακτήρα τους· 

γ. το πρόσωπο που έχει αποκτήσει νο-
μίμως τον έλεγχο επί των εν λόγω 
πληροφοριών έχει καταβάλει εύλογες 
προσπάθειες, λαμβανομένων υπόψη 
των περιστάσεων, για την προστασία 
του απόρρητου χαρακτήρα τους· 

 

2. ως «κάτοχος εμπορικού απορρήτου» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που ελέγχει νομίμως ένα εμπορικό α-
πόρρητο· 

 

3. ως «παραβάτης» νοείται κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που παρανόμως 
απέκτησε, χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε 
εμπορικό απόρρητο· 

 

4. ως «παράνομα εμπορεύματα» νοού-
νται τα εμπορεύματα των οποίων το 
σχέδιο, τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία, 
η διαδικασία παραγωγής ή η εμπορία 
αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα από την 

παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκά-
λυψη εμπορικών απορρήτων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ  

 

Άρθρο 3 

Νόμιμη απόκτηση, χρήση και  

αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων 

 

1. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου 
θεωρείται νόμιμη όταν το εμπορικό α-
πόρρητο προέρχεται από οποιονδήποτε 
από τους ακόλουθους τρόπους: 

 

α. ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία· 

β. παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμο-
λόγηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή 
αντικειμένου που έχει τεθεί στη διά-
θεση του κοινού ή που βρίσκεται νο-
μίμως στην κατοχή του αποδέκτη των 
πληροφοριών, ο οποίος δεν υπέχει 
νόμιμη υποχρέωση περιορισμού της 
απόκτησης του εμπορικού απορρή-
του· 

γ. άσκηση του δικαιώματος των εργαζο-
μένων ή των εκπροσώπων τους στην 
ενημέρωση και τη διαβούλευση, σύμ-
φωνα με το ενωσιακό δίκαιο και το 
εθνικό δίκαιο και πρακτική· 

δ. οποιαδήποτε άλλη πρακτική η οποία, 
υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι σύμ-
φωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ή-
θη. 

 

2. Η απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη 
εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη 
αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 4 

Παράνομη απόκτηση, χρήση  

και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων 

 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι εμπορικού απορρήτου δικαιού-
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νται να ζητήσουν τα μέτρα, τις διαδικα-
σίες και τα μέσα ένδικης προστασίας 
που προβλέπονται στην παρούσα οδη-
γία, προκειμένου να αποτρέψουν την 
παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκά-
λυψη οικείου εμπορικού απορρήτου ή 
να εξασφαλίσουν έννομη προστασία. 

 

2. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου 
χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του 
θεωρείται παράνομη όποτε διενεργείται 
με: 

 

α. μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, ιδιοποί-
ηση ή αντιγραφή εγγράφων, αντικει-
μένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονι-
κών αρχείων που νομίμως βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του κατόχου του ε-
μπορικού απορρήτου, τα οποία πε-
ριέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από 
τα οποία μπορεί να εξαχθεί το εμπο-
ρικό απόρρητο· 

β. οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η 
οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, 
θεωρείται αντικείμενη στα χρηστά συ-
ναλλακτικά ήθη. 

 

3.   Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού 
απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε 
πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθε-
ση του κατόχου του εμπορικού απορρή-
του από πρόσωπο που αποδεδειγμένα 
πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 

α. έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο 
παρανόμως· 

β. έχει παραβιάσει συμφωνία εμπιστευ-
τικότητας ή άλλη υποχρέωση μη α-
ποκάλυψης του εμπορικού απορρή-
του· 

γ. έχει παραβιάσει συμβατική ή άλλη 
υποχρέωση να περιορίζει τη χρήση 
του εμπορικού απορρήτου. 

 

4. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη 
εμπορικού απορρήτου θεωρείται επίσης 
παράνομη όταν ένα πρόσωπο, κατά τη 
στιγμή της απόκτησης, της χρήσης ή της 
αποκάλυψης, γνώριζε ή όφειλε, υπό τις 

περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό 
απόρρητο αποκτήθηκε άμεσα ή έμμεσα 
από άλλο πρόσωπο το οποίο χρησιμο-
ποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό α-
πόρρητο παρανόμως, κατά την έννοια 
της παραγράφου 3. 

 

5. Η παραγωγή, προσφορά ή διάθεση 
στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, 
ή η εισαγωγή, εξαγωγή ή αποθήκευση 
παράνομων εμπορευμάτων για τους 
σκοπούς αυτούς, θεωρείται επίσης πα-
ράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου 
όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις 
δραστηριότητες γνώριζε ή όφειλε, υπό 
τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το ε-
μπορικό απόρρητο χρησιμοποιήθηκε 
παρανόμως, κατά την έννοια της παρα-
γράφου 3. 

 

Άρθρο 5 

Εξαιρέσεις 

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια αί-
τηση με αντικείμενο τα μέτρα, τις διαδι-
κασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας 
που προβλέπονται στην παρούσα οδη-
γία να απορρίπτεται όταν η θεωρούμενη 
απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του ε-
μπορικού απορρήτου πραγματοποιήθη-
κε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 

α. για την άσκηση του δικαιώματος στην 
ελευθερία της έκφρασης και της πλη-
ροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται 
στον Χάρτη, συμπεριλαμβανομένου 
του σεβασμού της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης· 

β. για τη διαπίστωση πταίσματος, αδι-
κοπρακτικής συμπεριφοράς ή παρά-
νομης δραστηριότητας, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι ο εναγόμενος ενήργησε 
προς το σκοπό της προστασίας του 
γενικού δημόσιου συμφέροντος· 

γ. όταν το εμπορικό απόρρητο αποκα-
λύφθηκε από τους εργαζομένους 
στους εκπροσώπους τους στο πλαί-
σιο της νόμιμης άσκησης εκ μέρους 
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των αντιπροσώπων αυτών των κα-
θηκόντων τους, σύμφωνα με το ενω-
σιακό ή το εθνικό δίκαιο, εφόσον η 
αποκάλυψη αυτή ήταν αναγκαία για 
την άσκηση των συγκεκριμένων κα-
θηκόντων· 

δ. χάριν προστασίας έννομου συμφέρο-
ντος αναγνωριζομένου από το ενω-
σιακό ή το εθνικό δίκαιο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
ΕΝΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Τμήμα 1 

Γενικές διατάξεις 

 

Άρθρο 6 

Γενική υποχρέωση 

 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τα ανα-
γκαία μέτρα, διαδικασίες και μέσα ένδι-
κης προστασίας για τη διασφάλιση της 
παροχής αστικής έννομης προστασίας 
κατά της παράνομης απόκτησης, χρή-
σης και αποκάλυψης εμπορικών απορ-
ρήτων. 

 

2. Τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέσα 
ένδικης προστασίας της παραγράφου 1: 

 

α. είναι δίκαια και εύλογα· 

β. δεν είναι περίπλοκα και δαπανηρά 
άνευ λόγου και δεν προβλέπουν ανέ-
φικτες προθεσμίες ούτε συνεπάγονται 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις· και 

γ. είναι αποτελεσματικά και αποτρεπτι-
κά. 

 

Άρθρο 7 

Αναλογικότητα και αποφυγή  

καταχρηστικής προσφυγής  

στη δικαιοσύνη 

 

1.   Τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέσα 
ένδικης προστασίας που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία εφαρμόζονται κατά 
τρόπο ο οποίος: 

α. είναι αναλογικός· 

β. αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων 
για το νόμιμο εμπόριο στην εσωτερι-
κή αγορά· και 

γ. παρέχει διασφαλίσεις κατά της κατα-
χρηστικής τους χρήσης. 

 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρ-
μόδιες δικαστικές αρχές να μπορούν, 
κατόπιν αιτήματος του εναγομένου, να 
εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα του εθνι-
κού δικαίου, όταν η αίτηση που αφορά 
την παράνομη απόκτηση, χρήση ή απο-
κάλυψη εμπορικού απορρήτου είναι 
προδήλως αβάσιμη και διαπιστώνεται 
ότι ο αιτών κίνησε τη δικαστική διαδικα-
σία καταχρηστικώς ή κακοπίστως. Με-
ταξύ των εν λόγω μέτρων δύνανται να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η 
επιδίκαση αποζημίωσης στον εναγόμε-
νο, η επιβολή κυρώσεων στον αιτούντα 
ή η διαταγή για διάδοση των πληροφο-
ριών σχετικά με απόφαση αναφερομένη 
στο άρθρο 15. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώ-
το εδάφιο θα αποτελούν αντικείμενο 
χωριστής δικαστικής διαδικασίας. 

 

Άρθρο 8 

Προθεσμία παραγραφής 

 

1. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το πα-
ρόν άρθρο, θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με τις προθεσμίες παραγραφής που ε-
φαρμόζονται στις ουσιαστικές αξιώσεις 
και την άσκηση αγωγών με αίτημα την 
εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών 
και των μέσων ένδικης προστασίας δυ-
νάμει της παρούσας οδηγίας. 

 

Οι κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο καθορίζουν πότε αρχίζει η προ-
θεσμία παραγραφής, τη διάρκειά της και 
τις συνθήκες υπό τις οποίες διακόπτεται 
ή αναστέλλεται. 
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2. Η διάρκεια της προθεσμίας παρα-
γραφής δεν υπερβαίνει τα έξι έτη. 

 

Άρθρο 9 

Προστασία του εμπιστευτικού  

χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων 
κατά τις δικαστικές διαδικασίες 

 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διάδικοι, οι δικηγόροι ή άλλοι εκπρόσω-
ποί τους, τα μέλη του δικαστηρίου, οι 
μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες και 
κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει 
στη δικαστική διαδικασία που αφορά την 
παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκά-
λυψη εμπορικού απορρήτου, ή που έχει 
πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποτε-
λούν μέρος των εν λόγω δικαστικών 
διαδικασιών, απαγορεύεται να χρησιμο-
ποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιοδήπο-
τε εμπορικό απόρρητο ή θεωρούμενο 
εμπορικό απόρρητο, εις χείρας των αρ-
μόδιων δικαστικών αρχών, μετά από 
δεόντως αιτιολογημένη αίτηση κάποιου 
ενδιαφερομένου, το οποίο έχει χαρακτη-
ρισθεί εμπιστευτικό και περιήλθε σε 
γνώση τους λόγω αυτής της συμμετοχής 
ή πρόσβασης. Προς τούτο, τα κράτη 
μέλη δύνανται επίσης να επιτρέπουν 
στις αρμόδιες δικαστικές αρχές να ενερ-
γήσουν αυτοβούλως. 

 

Η υποχρέωση που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο παραμένει σε ισχύ και 
μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών 
διαδικασιών αλλά λήγει σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιστάσεις: 

 

α. εάν κριθεί διά οριστικής αποφάσεως 
ότι το θεωρούμενο εμπορικό απόρρη-
το δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρ-
θρου 2 σημείο 1)· ή 

β. εάν, με την πάροδο του χρόνου, οι εν 
λόγω πληροφορίες καθίστανται ευ-
ρέως γνωστές σε πρόσωπα ανήκο-
ντα στους κύκλους που ασχολούνται 
συνήθως με αυτό το είδος πληροφο-
ριών ή καθίστανται άμεσα προσβάσι-
μες από αυτά. 

 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης 
ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνα-
νται, βάσει δεόντως αιτιολογημένης αί-
τησης διάδικου, να λαμβάνουν ειδικά 
μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου 
να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα 
κάθε εμπορικού απορρήτου ή θεωρού-
μενου εμπορικού απορρήτου το οποίο 
χρησιμοποιείται ή αναφέρεται κατά την 
εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που 
αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση 
ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου. 
Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επι-
τρέπουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές 
να λαμβάνουν τέτοια μέτρα αυτοβού-
λως. 

 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο περιλαμβάνουν τουλάχιστον τη 
δυνατότητα: 

 

α. να περιορίζεται εν όλω ή εν μέρει η 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο 
περιέχει εμπορικά απόρρητα ή θεω-
ρούμενα εμπορικά απόρρητα, το ο-
ποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους 
ή τρίτους, σε περιορισμένο αριθμό 
προσώπων· 

β. όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν 
εμπορικά απόρρητα ή θεωρούμενα 
εμπορικά απόρρητα, να επιτρέπεται 
πρόσβαση στην ακροαματική διαδι-
κασία καθώς και στα αντίστοιχα πρα-
κτικά ή καταγραφές της διαδικασίας 
σε περιορισμένο αριθμό προσώπων· 

γ. να διατίθεται σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται 
στον περιορισμένο αριθμό προσώ-
πων που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
και β) ένα μη εμπιστευτικό κείμενο 
της δικαστικής απόφασης, στην ο-
ποία τα αποσπάσματα που περιέ-
χουν εμπορικά απόρρητα έχουν α-
φαιρεθεί ή αναδιατυπωθεί. 

 

Ο αριθμός των προσώπων που αναφέ-
ρονται στα στοιχεία α) και β) του δευτέ-
ρου εδαφίου δεν υπερβαίνει ό,τι είναι 
αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η συμ-
μόρφωση με το δικαίωμα των διαδίκων 
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σε αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα και 
σε δίκαιη δίκη και περιλαμβάνει, τουλά-
χιστον, ένα φυσικό πρόσωπο για κάθε 
διάδικο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή 
άλλους εκπρόσωπους των εν λόγω δια-
δίκων. 

 

3. Όταν αποφασίζουν σχετικά με τα μέ-
τρα που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, και αξιολογούν την αναλογικότητά 
τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμ-
βάνουν υπόψη την ανάγκη να διασφα-
λιστεί το δικαίωμα σε αποτελεσματικό 
ένδικο βοήθημα και σε δίκαιη δίκη, τα 
νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων και, 
κατά περίπτωση, τρίτων, και κάθε ενδε-
χόμενη βλάβη ενός των διαδίκων και, 
κατά περίπτωση, τρίτων, που απορρέει 
από την αποδοχή ή την απόρριψη των 
σχετικών μέτρων. 

 

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 ή 3 πραγματοποιείται 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. 

 

Τμήμα 2 

Προσωρινά και συντηρητικά μέτρα 

 

Άρθρο 10 

Προσωρινά και συντηρητικά μέτρα 

 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρ-
μόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, 
κατόπιν αιτήματος του κατόχου του ε-
μπορικού απορρήτου, να διατάξουν ο-
ποιοδήποτε από τα ακόλουθα προσω-
ρινά και συντηρητικά μέτρα έναντι του 
φερόμενου ως παραβάτη: 

 

α. την παύση ή, ανάλογα με την περί-
πτωση, την απαγόρευση της χρήσης 
ή της αποκάλυψης του εμπορικού 
απορρήτου σε προσωρινή βάση· 

β. την απαγόρευση της παραγωγής, της 
προσφοράς, της διάθεσης στην αγο-
ρά ή της χρήσης παρανόμων εμπο-
ρευμάτων, ή της εισαγωγής, της εξα-
γωγής ή της αποθήκευσης παρανό-

μων εμπορευμάτων για τους σκο-
πούς αυτούς· 

γ. την κατάσχεση ή την παράδοση των 
εμπορευμάτων για τα οποία υπάρ-
χουν υπόνοιες ότι είναι παράνομα, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγό-
μενων εμπορευμάτων, ώστε να ε-
μποδιστεί η είσοδος, ή η κυκλοφορία 
τους, στην αγορά. 

 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δι-
καστικές αρχές να δύνανται, ως εναλλα-
κτική δυνατότητα σε σχέση με τα μέτρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
να εξαρτούν τη συνέχιση της θεωρούμε-
νης παράνομης χρήσης του εμπορικού 
απορρήτου από την κατάθεση εγγυή-
σεων με σκοπό να εξασφαλιστεί η απο-
ζημίωση του κατόχου του εμπορικού 
απορρήτου. Απαγορεύεται η αποκάλυ-
ψη εμπορικού απορρήτου έναντι κατά-
θεσης εγγυήσεων. 

 

Άρθρο 11 

Προϋποθέσεις προσφυγής  

και εγγυήσεις 

 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρ-
μόδιες δικαστικές αρχές να διαθέτουν, 
σε σχέση με τα μέτρα που αναφέρονται 
στο άρθρο 10, την εξουσία να απαιτούν 
από τον αιτούντα να προσκομίσει απο-
δεικτικά στοιχεία, τα οποία ευλόγως 
μπορούν να θεωρηθούν διαθέσιμα, 
προκειμένου να κρίνουν με επαρκή 
βαθμό βεβαιότητας ότι: 

 

α. υφίσταται εμπορικό απόρρητο· 

β. ο αιτών είναι ο κάτοχος του εμπορι-
κού απορρήτου· και 

γ. το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί 
παράνομα, χρησιμοποιείται ή αποκα-
λύπτεται παράνομα, ή ότι επίκειται 
παράνομη απόκτηση, χρήση ή απο-
κάλυψη του εμπορικού απορρήτου. 

 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρ-
μόδιες δικαστικές αρχές κατά τη λήψη 
της απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη 
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της αίτησης και κατά την εκτίμηση της 
αναλογικότητάς της, να λαμβάνουν υ-
ποχρεωτικώς υπόψη τις ειδικές περι-
στάσεις της υπόθεσης που περιλαμβά-
νουν ανάλογα με την περίπτωση: 

 

α. την αξία και τα λοιπά ειδικά χαρακτη-
ριστικά του εμπορικού απορρήτου· 

β. τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
προστασία του εμπορικού απορρή-
του· 

γ. τη συμπεριφορά του εναγομένου κατά 
την απόκτηση, τη χρήση ή την απο-
κάλυψη του εμπορικού απορρήτου· 

δ. τις επιπτώσεις της παράνομης χρή-
σης ή αποκάλυψης του εμπορικού 
απορρήτου· 

ε. τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, 
όπως και τις επιπτώσεις που θα 
μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η α-
πόρριψη των μέτρων έναντι των δια-
δίκων· 

στ. τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων· 

ζ. το δημόσιο συμφέρον· και 

η. την προστασία των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων. 

 

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10 
ανακαλούνται ή άλλως παύουν να πα-
ράγουν αποτελέσματα, κατόπιν αιτήμα-
τος του εναγομένου, εάν: 

 

α. ο αιτών δεν κινήσει δικαστική διαδι-
κασία που οδηγεί σε απόφαση επί 
της ουσίας της υπόθεσης ενώπιον 
της αρμόδιας δικαστικής αρχής, εντός 
εύλογης προθεσμίας προσδιοριζομέ-
νης από τη δικαστική αρχή η οποία 
διατάσσει τη λήψη των μέτρων όταν 
το επιτρέπει η νομοθεσία ενός κρά-
τους μέλους ή, αν δεν προσδιορισθεί 
τέτοια προθεσμία, εντός 20 εργάσι-
μων ημερών ή 31 ημερολογιακών η-
μερών, ανάλογα με το ποια περίοδος 
είναι η μεγαλύτερη· ή 

 

β. οι επίμαχες πληροφορίες δεν πλη-
ρούν πλέον τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 2 σημείο 1), για λόγους που 
δεν μπορούν να καταλογιστούν στον 
εναγόμενο. 

 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρ-
μόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να 
εξαρτούν τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 από την εκ μέρους του αιτού-
ντος χορήγηση κατάλληλης εγγύησης ή 
την παροχή ισοδύναμης διασφάλισης, 
με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποκατά-
σταση τυχόν ζημίας του εναγομένου και, 
όπου ενδείκνυται, κάθε άλλου προσώ-
που θιγομένου από τα μέτρα. 

5. Εάν τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 ανακληθούν βάσει της παρα-
γράφου 3 στοιχείο α) του παρόντος άρ-
θρου, εάν παύσουν να ισχύουν λόγω 
πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή 
εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν 
υπήρξε καμία παράνομη απόκτηση, 
χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού α-
πορρήτου ή απειλή τέτοιας συμπεριφο-
ράς, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έχουν 
την εξουσία να διατάσσουν τον αιτού-
ντα, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου 
ή ζημιωθέντος τρίτου, να παράσχει στον 
εναγόμενο ή στον ζημιωθέντα τρίτο, εύ-
λογη αποζημίωση για την όποια ζημία 
προκλήθηκε από αυτά τα μέτρα. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η αίτηση αποζημίωσης που αναφέ-
ρεται στο πρώτο εδάφιο θα αποτελεί 
αντικείμενο χωριστής δικαστικής διαδι-
κασίας. 

 

Τμήμα 3 

Μέτρα που απορρέουν από απόφαση 
επί της ουσίας 

 

Άρθρο 12 

Δικαστικές διαταγές και  

μέτρα αποκατάστασης 

 

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν 
έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της 
ουσίας διά της οποίας διαπιστώνεται 
παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκά-
λυψη εμπορικού απορρήτου, οι αρμό-
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διες δικαστικές αρχές να δύνανται, κα-
τόπιν αιτήματος του ενάγοντος, να δια-
τάξουν κατά του παραβάτη ένα ή πε-
ρισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

 

α. την παύση ή, ανάλογα με την περί-
πτωση, την απαγόρευση της χρήσης 
ή της αποκάλυψης του εμπορικού 
απορρήτου· 

β. την απαγόρευση της παραγωγής, της 
προσφοράς, της διάθεσης στην αγο-
ρά ή της χρήσης παρανόμων εμπο-
ρευμάτων, ή της εισαγωγής, της εξα-
γωγής ή της αποθήκευσης παρανό-
μων εμπορευμάτων για τους σκο-
πούς αυτούς· 

γ. τη λήψη των κατάλληλων μέτρων α-
ποκατάστασης σε σχέση με τα παρά-
νομα εμπορεύματα· 

δ. την καταστροφή του συνόλου ή μέ-
ρους τυχόν εγγράφου, αντικειμένου, 
υλικού, ουσίας ή ηλεκτρονικού αρχεί-
ου που περιέχει ή ενσωματώνει το 
εμπορικό απόρρητο ή, όπου ενδεί-
κνυται, την παράδοση στον ενάγοντα 
του συνόλου ή μέρους των εν λόγω 
εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ου-
σιών ή ηλεκτρονικών αρχείων. 

 

2.   Μεταξύ των μέτρων αποκατάστασης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ) συγκαταλέγονται τα ακόλου-
θα: 

 

α. ανάκληση των παράνομων εμπορευ-
μάτων από την αγορά· 

β. αφαίρεση των χαρακτηριστικών που 
καθιστούν τα εμπορεύματα παράνο-
μα· 

γ. καταστροφή των παράνομων εμπο-
ρευμάτων ή, όπου ενδείκνυται, από-
συρσή τους από την αγορά, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόσυρση δεν 
υποσκάπτει την προστασία του επίδι-
κου εμπορικού απορρήτου. 

 

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέ-
πουν ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές 
τους, όταν διατάσσουν την απόσυρση 
των παράνομων εμπορευμάτων από 

την αγορά, δύνανται να διατάσσουν, 
κατόπιν αιτήματος του κατόχου του ε-
μπορικού απορρήτου, την παράδοση 
των εμπορευμάτων στον κάτοχο ή σε 
φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

 

4. Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές διατάσ-
σουν την εκτέλεση των μέτρων που α-
ναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
γ) και δ) με δαπάνη του παραβάτη, ε-
κτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για το 
αντίθετο. Τα εν λόγω μέτρα ισχύουν υπό 
την επιφύλαξη ενδεχόμενης αποζημίω-
σης που μπορεί να οφείλεται στον κάτο-
χο του εμπορικού απορρήτου, λόγω της 
παράνομης απόκτησης, χρήσης και α-
ποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου. 

 

Άρθρο 13 

Προϋποθέσεις προσφυγής, εγγυήσεις 
και εναλλακτικά μέτρα 

 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατά την 
εξέταση αίτησης για έκδοση διαταγών 
και μέτρων αποκατάστασης που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 12 και κατά την εκτί-
μηση της αναλογικότητάς τους, υποχρε-
ούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της υπόθεσης που περι-
λαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση: 

 

α. την αξία ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά 
του εμπορικού απορρήτου· 

β. τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
προστασία του εμπορικού απορρή-
του· 

γ. τη συμπεριφορά του εναγομένου κατά 
την απόκτηση, τη χρήση ή την απο-
κάλυψη του εμπορικού απορρήτου· 

δ. τις επιπτώσεις της παράνομης χρή-
σης ή αποκάλυψης του εμπορικού 
απορρήτου· 

ε. τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, 
όπως και τις επιπτώσεις που θα 
μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η α-
πόρριψη των μέτρων έναντι των δια-
δίκων· 

στ. τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων· 
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ζ. το δημόσιο συμφέρον· και 

η. την προστασία των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων. 

 

Όταν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές πε-
ριορίζουν τη διάρκεια των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 
1 στοιχεία α) και β), η διάρκεια αυτή εί-
ναι επαρκής προκειμένου να εξαλειφθεί 
κάθε εμπορικό ή οικονομικό πλεονέκτη-
μα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει 
ο παραβάτης από την παράνομη από-
κτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορι-
κού απορρήτου. 

 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) ανακα-
λούνται ή άλλως παύουν να παράγουν 
αποτελέσματα, κατόπιν αιτήματος του 
εναγομένου, εάν στο διάστημα που με-
σολαβεί οι επίμαχες πληροφορίες δεν 
πληρούν πλέον τις απαιτήσεις του άρ-
θρου 2 σημείο 1), για λόγους που δεν 
μπορούν να καταλογιστούν άμεσα ή 
έμμεσα στον εναγόμενο. 

 

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, κα-
τόπιν αιτήματος του προσώπου έναντι 
του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα 
μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12, 
η αρμόδια δικαστική αρχή δύναται να 
διατάσσει την καταβολή χρηματικής α-
ποζημίωσης στον ζημιωθέντα, αντί να 
επιβάλει τα μέτρα αυτά, εάν πληρούνται 
όλοι οι ακόλουθοι όροι: 

 

α. το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατά τη 
χρήση ή την αποκάλυψη δεν γνώριζε 
ούτε όφειλε, υπό τις συγκεκριμένες 
περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπο-
ρικό απόρρητο αποκτήθηκε από τρίτο 
που χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε το 
εμπορικό απόρρητο παράνομα· 

β. η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα 
προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στο 
πρόσωπο αυτό· και 

 

γ. η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης 
στον ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται ευ-
λόγως ικανοποιητική. 

 

Όταν διατάσσεται χρηματική αποζημίω-
ση αντί των μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
και β), αυτή δεν υπερβαίνει το ύψος των 
δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα 
οφείλονταν εάν το εν λόγω πρόσωπο 
είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί 
το επίμαχο εμπορικό απόρρητο για τη 
χρονική περίοδο κατά την οποία θα 
μπορούσε να έχει απαγορευθεί η χρήση 
του εμπορικού απορρήτου. 

 

Άρθρο 14 

Αποζημίωση 

 

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, αν το 
ζητήσει ο ζημιωθείς, οι αρμόδιες δικα-
στικές αρχές να διατάσσουν τον παρα-
βάτη ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνω-
ρίζει ότι προέβαινε σε παράνομη από-
κτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού 
απορρήτου να καταβάλει στον κάτοχο 
του εμπορικού απορρήτου αποζημίωση 
ανάλογη προς την πραγματική ζημία 
που υπέστη ως αποτέλεσμα της παρά-
νομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυ-
ψης. 

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν 
την ευθύνη για την καταβολή αποζημί-
ωσης εκ μέρους εργαζομένων προς 
τους εργοδότες τους για παράνομη α-
πόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορι-
κού απορρήτου του εργοδότη, εφόσον 
οι εργαζόμενοι είχαν ενεργήσει χωρίς 
δόλο. 

 

2. Κατά τον καθορισμό της αποζημίω-
σης κατά την παράγραφο 1, οι αρμόδιες 
δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη ό-
λους τους σχετικούς παράγοντες, όπως 
τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, 
περιλαμβανομένης της απώλειας κερ-
δών, τις οποίες υπέστη ο ζημιωθείς διά-
δικος, τα τυχόν αθέμιτα κέρδη που απο-
κόμισε ο παραβάτης και, σε ενδεδειγμέ-
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νες περιπτώσεις, άλλα στοιχεία, πέραν 
των οικονομικών, όπως την ηθική βλάβη 
που προκάλεσε στον κάτοχο του εμπο-
ρικού απορρήτου η παράνομη απόκτη-
ση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού 
απορρήτου. 

 

Εναλλακτικώς, οι αρμόδιες δικαστικές 
αρχές δύνανται, σε ενδεδειγμένες περι-
πτώσεις, να καθορίζουν κατ' αποκοπήν 
αποζημίωση βάσει στοιχείων όπως του-
λάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή 
λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, 
εάν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια 
να χρησιμοποιεί το επίδικο εμπορικό 
απόρρητο. 

 

Άρθρο 15 

Δημοσίευση των δικαστικών  

αποφάσεων 

 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, αν 
γίνει δικαστική προσφυγή κατά της πα-
ράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκά-
λυψης εμπορικού απορρήτου, οι δικα-
στικές αρχές να δύνανται να διατάσ-
σουν, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος 
και με δαπάνη του παραβάτη, ενδεδειγ-
μένα μέτρα για τη διάδοση των πληρο-
φοριών σχετικά με την απόφαση, συ-
μπεριλαμβανομένης της πλήρους ή με-
ρικής δημοσίευσής της. 

 

2. Σε οποιοδήποτε μέτρο που αναφέρε-
ται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου προστατεύεται η εμπιστευτικό-
τητα των εμπορικών απορρήτων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9. 

 

3. Όταν αποφασίζουν αν θα διατάξουν 
μέτρο της παραγράφου 1 και αξιολο-
γούν την αναλογικότητά του, οι αρμόδιες 
δικαστικές αρχές λαμβάνουν, όπου 
χρειάζεται, υπόψη την αξία του εμπορι-
κού απορρήτου, τη συμπεριφορά του 
παραβάτη ως προς την απόκτηση, τη 
χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού 
απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνο-
μης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορι-
κού απορρήτου, όπως και την πιθα-

νόττα περαιτέρω παράνομης χρήσης ή 
αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου 
από τον παραβάτη. 

 

Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβά-
νουν επίσης υπόψη κατά πόσο οι πλη-
ροφορίες σχετικά με τον παραβάτη θα 
επιτρέψουν να προσδιοριστεί το φυσικό 
πρόσωπο και, εάν ναι, κατά πόσο η δη-
μοσίευση αυτών των πληροφοριών δι-
καιολογείται, ιδίως υπό το πρίσμα της 
ενδεχόμενης βλάβης που μπορεί να 
προκαλέσει το εν λόγω μέτρο στην ιδιω-
τική ζωή και τη φήμη του παραβάτη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Κυρώσεις, υποβολή εκθέσεων  

και τελικές διατάξεις 

 

Άρθρο 16 

Κυρώσεις λόγω μη τήρησης  

της παρούσας οδηγίας 

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμό-
διες δικαστικές αρχές να δύνανται να 
επιβάλλουν κυρώσεις σε κάθε πρόσω-
πο που δεν συμμορφώνεται ή αρνείται 
να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε μέτρο 
λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 
και 12. 

 

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις περιλαμ-
βάνουν τη δυνατότητα να επιβληθούν 
περιοδικές χρηματικές ποινές, σε περί-
πτωση μη συμμόρφωσης προς μέτρο 
που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 12. 

 

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι απο-
τελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτι-
κές. 

 

Άρθρο 17 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

και ανταποκριτές 

 

Για τον σκοπό της προώθησης της συ-
νεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ κρα-
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τών μελών, αφενός, καθώς και μεταξύ 
κρατών μελών και Επιτροπής, αφετέ-
ρου, κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή 
περισσότερους εθνικούς ανταποκριτές 
για κάθε ζήτημα εφαρμογής των μέτρων 
που προβλέπονται στην παρούσα οδη-
γία. Γνωστοποιεί τα στοιχεία τους στα 
άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. 

 

Άρθρο 18 

Υποβολή εκθέσεων 

 

1. Έως τις 9 Ιουνίου 2021, το Γραφείο 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο πλαίσιο των δραστη-
ριοτήτων του Ευρωπαϊκού Παρατηρη-
τηρίου για την Παραβίαση των Δικαιω-
μάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καταρτί-
ζει μια αρχική έκθεση σχετικά με τις τά-
σεις των αγωγών όσον αφορά την πα-
ράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη 
εμπορικών απορρήτων, σύμφωνα με 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

 

2. Έως τις 9 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή 
συντάσσει ενδιάμεση έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω 
έκθεση λαμβάνει δεόντως υπόψη την 
έκθεση της παραγράφου 1. 

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση έκθεση εξε-
τάζει τις πιθανές επιπτώσεις από την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, 
την κινητικότητα των εργαζομένων και 
στην άσκηση του δικαιώματος στην ε-
λευθερία της έκφρασης και της πληρο-
φόρησης. 

 

3. Έως τις 9 Ιουνίου 2026, η Επιτροπή 
διενεργεί αξιολόγηση του αντικτύπου της 
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθε-

ση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 19 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις α-
ναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφω-
θούν προς την παρούσα οδηγία το αρ-
γότερο στις 9 Ιουνίου 2018. Ανακοινώ-
νουν δε αμέσως στην Επιτροπή το κεί-
μενο των εν λόγω διατάξεων. 

 

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν 
λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν ανα-
φορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύ-
ονται από την αναφορά αυτή κατά την 
επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος 
της αναφοράς αποφασίζεται από τα 
κράτη μέλη. 

 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών δια-
τάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία. 

 

Άρθρο 20 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 

 

Άρθρο 21 

Αποδέκτες 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα 
κράτη μέλη. 
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ΝΟΜΟΣ 4605 (ΦΕΚ 52 Α΄, 01.04.2019) 

 

"Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943  

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016  

σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών  

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)  

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους  

(EEL 157 της 15.6.2016) –  

Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις" 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε 
η Βουλή: 

................................ 
 ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  

Άρθρο 1  

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προστα-
σία της τεχνογνωσίας και των επιχειρημα-
τικών πληροφοριών που δεν έχουν απο-
καλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκά-
λυψή τους (EEL 157) 

Μετά το άρθρο 22 του ν. 1733/1987 (Α' 
171) προστίθενται άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 
22Δ, 22Ε, 22ΙΤ, 22Ζ, 22Η, 22Θ, 221 και 
22Κ ως εξής: 

«Άρθρο 22Α 
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2016/943) 

Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ του 
παρόντος εφαρμόζονται στις τεχνογνωσίες 
και στις επιχειρηματικές πληροφορίες που 
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικά απόρ-

ρητα) και οι οποίες παράγουν έννομα α-
ποτελέσματα στο έδαφος της Ελληνικής 
Επικράτειας. 

2. Οι διατάξειςτων άρθρων 22Α-22Κτου 
παρόντος δεν θίγουν: 

α. την άσκηση του δικαιώματος στην ελευ-
θερία της έκφρασης και της πληροφό-
ρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Σύ-
νταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, συμπεριλαμβανομένου του σεβα-
σμού της ελευθερίας και της πολυφω-
νίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

β. την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνι-
κών κανόνων που επιβάλλουν έπους 
κατόχους εμπορικού απορρήτου να 
αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, πληροφορίες, συμπερι-
λαμβανομένων εμπορικών απορρή-
των, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δικα-
στικές αρχές ςπο πλαίσιο της εκτέλε-
σηςτων καθηκόντων των αρχών αυ-
τών, 

γ. την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνι-
κών κανόνων που επιβάλλουν ή επι-
τρέπουν στα όργανα και τους οργανι-
σμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις 
εθνικές δημόσιες αρχές να αποκαλύ-
πτουν πληροφορίες που υποβάλλονται 
από τις επιχειρήσεις, τις οποίες τα α-
νωτέρω όργανα, οργανισμοί ή αρχές 
κατέχουν σύμφωνα με, και σε συμ-
μόρφωση με, τις υποχρεώσεις και τα 
προνόμια που προβλέπονται στο ενω-
σιακό ή εθνικό δίκαιο, 
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δ. την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων 
και το δικαίωμά τους να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την α-
ντίστοιχη πρακτική. 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ δεν 
αποτελούν λόγο περιορισμού της κινητικό-
τητας των εργαζομένων. Ειδικότερα, σε 
ό,τι αφορά την άσκηση της κινητικότητας, 
η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 
22Α-22Κ δεν δικαιολογεί: 

α. τον περιορισμό της εκ μέρους των ερ-
γαζομένων χρήσηςτων πληροφοριών, 
που δεν συνιστούν εμπορικό απόρρη-
το σύμφωνα με την περίπτωση α' της 
παραγράφου 4 

β. τον περιορισμό της χρήσης εκ μέρους 
των εργαζομένων της εμπειρίας και 
των δεξιοτήτων που έχουν νομότυπα 
αποκτήσει στο σύνηθες πλαίσιο της 
εργασίας τους, 

γ. την επιβολή στους εργαζομένους, μέσω 
των συμβάσεων εργασίας τους, πρό-
σθετων περιορισμών εκτός όσων προ-
βλέπονται από το εθνικό ή ενωσιακό 
δίκαιο. 

 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύ-
ουν οι εξής ορισμοί: 

 

α. ως «εμπορικό απόρρητο» νοούνται οι 
πληροφορίες οι οποίες πληρούν σω-
ρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:  

 

αα. είναι απόρρητες, με την έννοια ότι, 
είτε ως σύνολο είτε από την άποψη του 
ακριβούς περιεχομένου και της διάτα-
ξης των συνιστωσών τους, δεν είναι 
ευρέως γνωστές σε πρόσωπα που α-
νήκουν στους κύκλους που ασχολού-
νται συνήθως με αυτό το είδος πληρο-
φοριών ούτε άμεσα προσβάσιμες στα 
πρόσωπα αυτά,  

ββ. έχουν εμπορική αξία που απορρέει 
από τον απόρρητο χαρακτήρα τους, 

γγ. το πρόσωπο, που έχει αποκτήσει 
νόμιμα τον έλεγχο επί των εν λόγω 
πληροφοριών, έχει καταβάλει εύλογες 
προσπάθειες, λαμβανομένων υπόψη 

των περιστάσεων, για την προστασία 
του απόρρητου χαρακτήρα τους,  

 

β. ως «κάτοχος εμπορικού απορρήτου» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που ελέγχει νόμιμα ένα εμπορικό α-
πόρρητο, 

 

γ. ως «παραβάτης» νοείται κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που παράνομα έχει 
αποκτήσει, χρησιμοποιήσει ή αποκα-
λύψει εμπορικό απόρρητο, δ) ως «πα-
ράνομα εμπορεύματα» νοούνται τα 
εμπορεύματα των οποίων το σχέδιο, 
τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία, η δια-
δικασία παραγωγής ή η εμπορία απο-
κτούν σημαντικό πλεονέκτημα από την 
παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκά-
λυψη εμπορικών απορρήτων. 

 

Αρθρο22Β 

(άρθρα 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/943)  

 

Απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη  
εμπορικών απορρήτων 

 

1. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου θε-
ωρείται νόμιμη, όταν το εμπορικό απόρρη-
το προέρχεται από οποιονδήποτε από 
τους εξής τρόπους: 

 

α. ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία,  

β. παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμολό-
νηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή αντι-
κειμένου που έχει τεθεί στη διάθεση του 
κοινού ή που βρίσκεται νόμιμα στην κα-
τοχή του αποδέκτη των πληροφοριών, 
ο οποίος δεν υπέχει νόμιμη υποχρέωση 
περιορισμού της απόκτησης του εμπο-
ρικού απορρήτου, 

γ. άσκηση του δικαιώματος των εργαζομέ-
νων ή των εκπροσώπων τους στην ε-
νημέρωση και τη διαβούλευ- ση, σύμ-
φωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο 
και την αντίστοιχη πρακτική, 

δ. οποιαδήποτε άλλη πρακτική, η οποία, 
υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι σύμ-
φωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. 

 

2. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη 
εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη 
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αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το ενω-
σιακό ή το εθνικό δίκαιο. 

 

3. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου 
χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του 
θεωρείται παράνομη όταν διενεργείται με: 

 

α. μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, ιδιοποίη-
ση ή αντιγραφή εγγράφων, αντικειμέ-
νων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών 
αρχείων που νόμιμα βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού 
απορρήτου, τα οποία περιέχουν το ε-
μπορικό απόρρητο ή από τα οποία 
μπορεί να εξαχθεί το εμπορικό απόρ-
ρητο, ή  

β. οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η ο-
ποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, θεω-
ρείται αντίθετη στα χρηστά συναλλα-
κτικά ήθη. 

 

4. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού 
απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε 
πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση 
του κατόχου του εμπορικού απορρήτου 
από πρόσωπο που αποδεδειγμένα πλη-
ροί οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέ-
σεις: 

 

α. έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο 
παράνομα,  

β. έχει παραβιάσει συμφωνία εμπιστευτι-
κότητας ή άλλη υποχρέωση μη αποκά-
λυψης του εμπορικού απορρήτου, 

γ. έχει παραβιάσει συμβατική ή άλλη υπο-
χρέωση να περιορίζει τη χρήση του 
εμπορικού απορρήτου. 

 

5. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη 
εμπορικού απορρήτου θεωρείται, επίσης, 
παράνομη όταν ένα πρόσωπο, κατά τη 
στιγμή της απόκτησης, της χρήσης ή της 
αποκάλυψης, γνώριζε ή όφειλε, υπό τις 
περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό 
απόρρητο έχει αποκτηθεί άμεσα ή έμμεσα 
από άλλο πρόσωπο, το οποίο χρησιμο-
ποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό α-
πόρρητο παράνομα, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 4. 

 

6. Η παραγωγή, η προσφορά ή η διάθεση 
στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, ή 
η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η αποθήκευση 
παράνομων εμπορευμάτων για τους σκο-
πούς αυτούς θεωρείται, επίσης παράνομη 
χρήση εμπορικού απορρήτου όταν το 
πρόσωπο που ασκεί αυτές τις δραστηριό-
τητες γνώριζε ή όφειλε υπό τις περιστά-
σεις, να γνωρίζει ότι, το εμπορικό απόρρη-
το έχει χρησιμοποιηθεί παράνομα, σύμ-
φωνα με την παράγραφο 4. 

 

7. Αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας 
με αντικείμενο τη λήψη μέτρων ή την κα-
ταβολή αποζημιώσεως, που προβλέπο-
νται στα άρθρα 22Δ-22Ι, απορρίπτεται, 
όταν η θεωρούμενη απόκτηση, χρήση ή 
αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου 
έχει πραγματοποιηθεί: 

 

α. για την άσκηση του δικαιώματος στην 
ελευθερία της έκφρασης και της πληρο-
φόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Σύ-
νταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού 
της ελευθερίας και της πολυφωνίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή  

β. για τη διαπίστωση αδικοπρακτικής συ-
μπεριφοράς ή παράνομης δραστηριότη-
τας, με την προϋπόθεση ότι ο εναγόμε-
νος ενήργησε προςτον σκοπό της προ-
στασίας του γενικού δημόσιου συμφέ-
ροντος,  

γ. όταν το εμπορικό απόρρητο αποκαλύφ-
θηκε από τους εργαζομένους στους εκ-
προσώπους τους, στο πλαίσιο της νό-
μιμης άσκησης εκ μέρουςτων αντιπρο-
σώπων αυτών των καθηκόντων τους, 
σύμφωνα με το ενωσιακό ή εθνικό δί-
καιο, εφόσον η αποκάλυψη αυτή ήταν 
αναγκαία για την άσκηση των συγκεκρι-
μένων καθηκόντων, 

δ. χάριν προστασίας έννομου συμφέρο-
ντος που αναγνωρίζεται από το ενω-
σιακό ή εθνικό δίκαιο. 
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Άρθρο 22Γ 

(άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2016/943)  
 

Αναλογικότητα, αποφυγή καταχρηστικής 
προσφυγής στη δικαιοσύνη και προθεσμία 

παραγραφής 

 

1. Τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέσα 
ένδικης προστασίας που προβλέπονται 
στα άρθρα 22Δ-22Ι εφαρμόζονται κατά 
τρόπο ο οποίος: 

 

α. είναι αναλογικός, 

β. αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων για 
το νόμιμο εμπόριο ςιτην εσωτερική α-
γορά, 

γ. παρέχει διασφαλίσεις κατά της κατα-
χρηστικής τους Χρήσης. 

 

2. Το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αί-
τημα του εναγομένου, όταν η αίτηση που 
αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή 
αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων είναι 
προδήλως αβάσιμη και διαπιστώνεται ότι 
ο ενάγων κίνησε τη δικαστική διαδικασία 
καταχρηςτηκά ή κακόπιστα, να διατάξει 
την καταβολή στον εναγόμενο αποζημίω-
σης ανάλογης προς την ζημία που υπέστη 
εξαιτίας της προσβολής της προσωπικό-
τητάς του. 

 

3. Οι αξιώσεις για τη λήψη μέτρων ή την 
επιδίκαση αποζημιώσεως, που προβλέ-
πονται στα άρθρα 22Δ-22Ι, παραγράφο-
νται ύστερα από πέντε (5) έτη από τότε 
που ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου 
έλαβε γνώση είτε της προσβολής είτε της 
ζημίας και του προς αποζημίωση υπόχρε-
ου. 

 

Άρθρο 22Δ 

(άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/943) 

 

Προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
των εμπορικών απορρήτων  

κατά τις δικαστικές διαδικασίες 

 

1. Οι διάδικοι, οι δικηγόροι ή άλλοι εκπρό-
σωποί τους, οι μάρτυρες, οι πραγματο-
γνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο που 
συμμετέχει σε δικαστική διαδικασία που 

αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή 
αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή που 
έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία απο-
τελούν μέρος των εν λόγω δικαστικών 
διαδικασιών, απαγορεύεται να χρησιμο-
ποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε 
εμπορικό απόρρητο ή θεωρούμενο εμπο-
ρικό απόρρητο, που ευρίσκεται εις χείρας 
των αρμόδιων δικαστικών αρχών, το ο-
ποίο έχει χαρακτηριστεί εμπιστευτικό και 
περιήλθε σε γνώση τους λόγω αυτής της 
συμμετοχής ή της πρόσβασης ύστερα από 
τεκμηριωμένη αίτηση κάποιου ενδιαφερο-
μένου. 

 

Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου πα-
ραμένει σε ισχύ και μετά την ολοκλήρωση 
των δικαστικών διαδικασιών, αλλά λήγει 
αν: 

 

α. κριθεί με τελεσίδικη απόφαση ότι το 
θεωρούμενο εμπορικό απόρρητο δεν 
πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 22Α, 

β. με την πάροδο του χρόνου, οι εν λόγω 
πληροφορίες καθίστανται ευρέως 
γνωστές σε πρόσωπα που ανήκουν 
στους κύκλους που ασχολούνται συ-
νήθως με αυτό το είδος πληροφοριών 
ή καθίστανται άμεσα προσβάσιμες από 
αυτά. 

 

2. Το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήσε-
ως του διαδίκου, να λαμβάνει ειδικά μέτρα 
που είναι αναγκαία προκειμένου να προ-
στατευτεί η εμπιστευτικότητα κάθε εμπορι-
κού απορρήτου ή θεωρούμενου εμπορι-
κού απορρήτου, το οποίο χρησιμοποιείται 
ή αναφέρεται κατάτην εξέλιξη της δικαστι-
κής διαδικασίας που αφορά την παράνομη 
απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορι-
κού απορρήτου. 

 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο περιλαμβάνουν τη δυνατότητα: 

 

α. να περιορίζεται εν όλω ή εν μέρει η 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγνραφο 
περιέχει εμπορικά απόρρητα ή θεω-
ρούμενα εμπορικά απόρρητα, το οποίο 
υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρί-



  

229 

 

τους, σε περιορισμένο αριθμό προσώ-
πων, 

β. να επιτρέπεται η πρόσβαση στην ακρο-
αματική διαδικασία, καθώς και στα α-
ντίστοιχα πρακτικά ή καταγραφές της 
διαδικασίας σε περιορισμένο αριθμό 
προσώπων, όταν ενδέχεται να αποκα-
λυφθούν εμπορικά απόρρητα ή θεω-
ρούμενα εμπορικά απόρρητα,  

γ. να διατίθεται σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται 
ςττον περιορισμένο αριθμό προσώπων 
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' 
και β' ένα μη εμπιστευτικό κείμενο της 
δικαστικής απόφασης, στην οποία τα 
αποσπάσματα που περιέχουν εμπορι-
κά απόρρητα έχουν αφαιρεθεί ή ανα-
διατυπωθεί. 

 

Ο αριθμός των προσώπων που αναφέρο-
νται στις περιπτώσεις α' και β' δεν υπερ-
βαίνει αυτόν που είναι αναγκαίος, για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το δικαί-
ωμα των διαδίκων σε άσκηση ενδίκου 
βοηθήματος ή μέσου και δίκαιη δίκη και 
περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον φυσικό 
πρόσωπο για κάθε διάδικο και τον πληρε-
ξούσιο δικηγόρο του ή άλλους εκπροσώ-
πους των εν λόγω διαδίκων. 

 

3. Το δικαστήριο, όταν αποφασίζει σχετικά 
με τα μέτρα της παραγράφου 2 και αξιο-
λογεί την αναλογικότητά τους, λαμβάνει 
υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί το δι-
καίωμα σε άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή 
μέσου και σε δίκαιη δίκη, τα νόμιμα συμ-
φέροντα των διαδίκων και των, κατά περί-
πτωση, τρίτων, καθώς και κάθε ενδεχόμε-
νη βλάβη των διαδίκων και των, κατά πε-
ρίπτωση, τρίτων, που απορρέει από την 
αποδοχή ή την απόρριψη των σχετικών 
μέτρων. 

 

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παρα-
γράφους 1, 2 ή 3 πραγματοποιείται σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
(EEL 119). 

 

 

 

Άρθρο 22Ε 

(άρθρο 10 της Οδηγίας 2016/943) 

 

Ασφαλιστικά μέτρα 

 

1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή ε-
μπορικού απορρήτου, το μονομελές πρω-
τοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., μπορεί, 
ύστερα από αίτημα του κατόχου του ε-
μπορικού απορρήτου, να διατάξει οποιο-
δήποτε από τα εξής ασφαλιστικά μέτρα 
έναντι του φερόμενου ως παραβάτη:  

 

α. την παύση ή, ανάλογα με την περίπτω-
ση, την απαγόρευση της χρήσης ή της 
αποκάλυψης του εμπορικού απορρή-
του σε προσωρινή βάση, 

β. την απαγόρευση της παραγωγής, της 
προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά 
ή της χρήσης παράνομων εμπορευμά-
των ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή 
της αποθήκευσης παράνομων εμπο-
ρευμάτων για τους σκοπούς αυτούς, 

γ. την κατάσχεση ή την παράδοση των 
εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρ-
χουν υπόνοιες ότι είναι παράνομα, συ-
μπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων 
εμπορευμάτων, ώστε να εμποδιστεί η 
είσοδος ή η κυκλοφορία τους στην α-
γορά. 

 

Στις περιπτώσεις της παρούσας, εφαρμό-
ζεται το άρθρο 687 Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον 
απαιτείται, χορηγείται προσωρινή διαταγή 
σύμφωνα με το άρθρο 691Α Κ.Πολ.Δ. 

 

2. Εναλλακτικά, σε σχέση με τα μέτρα της 
παραγράφου 1, το μονομελές πρωτοδικείο 
μπορεί να εξαρτά τη συνέχιση της θεω-
ρούμενης παράνομης χρήσης του εμπορι-
κού απορρήτου από την κατάθεση εγγυή-
σεων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η απο-
ζημίωση του κατόχου του εμπορικού α-
πορρήτου. Απαγορεύεται η αποκάλυψη 
εμπορικού απορρήτου έναντι κατάθεσης 
εγγυήσεων. 
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Αρθρο 22ΣΤ 

(άρθρο 11 της Οδηγίας 2016/943) 

 

Προϋποθέσεις προσφυγής  

και εγγυήσεις 

 

1.Σε σχέση μετά μέτρα του άρθρου 22Ε, 
το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να α-
παιτεί από τον αιτούντα να προσκομίσει 
αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να 
θεωρηθούν διαθέσιμα, προκειμένου να 
πιθανολογηθεί ότι: 

 

α. υφίσταται εμπορικό απόρρητο,  

β. ο αϊτών είναι ο κάτοχος του εμπορικού 
απορρήτου,  

γ. το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί 
παράνομα, χρησιμοποιείται ή αποκα-
λύπτεται παράνομα, ή ότι επί- κειται 
παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκά-
λυψή του. 

 

2. Το μονομελές πρωτοδικείο, κατά τη λή-
ψη της απόφασης λαμβάνει υποχρεωτικά 
υπόψη την αρχή της ανα- λογικότητας και 
τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης που 
περιλαμβάνουν ανάλογα με την περίπτω-
ση: 

 

α. την αξία και τα λοιπά ειδικά χαρακτηρι-
στικά του εμπορικού απορρήτου, 

β. τα μέτρα που λαμβάνονται για την προ-
στασία του εμπορικού απορρήτου, 

γ. τη συμπεριφορά του καθ' ου κατά την 
απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη 
του εμπορικού απορρήτου,  

δ. τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης 
ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρή-
του,  

ε. τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, 
όπως και τις επιπτώσειςπου μπορεί να 
έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέ-
τρων έναντι των διαδίκων,  

στ. τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων,  

ζ. το δημόσιο συμφέρον,  

η. την προστασία των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων. 

 

3.α.Τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτο-
δικαίως αν ο αϊτών δεν ασκήσει αγωγή 
για την κύρια υπόθεση ενώπιον του αρ-

μόδιου πολιτικού δικαστηρίου, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που προσδιορίζεται 
στην απόφαση που τα διατάσσει. Αν η 
απόφαση δεν ορίζει τέτοια προθεσμία, 
τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδι-
καίως αν ο αϊτών δεν ασκήσει αγωγή 
για την κύρια υπόθεση μέσα σε είκοσι 
(20) εργάσιμες ημέρες ή τριάντα μία 
(31) ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με 
το ποια περίοδος είναι η μεγαλύτερη, 
από τη δημοσίευση της απόφασης. 

 

β. Τα ασφαλιστικά μέτρα ανακαλούνται 
ύστερα από αίτημα του καθ' ου, αν οι 
επίμαχες πληροφορίες δεν πληρούν 
πλέον τις προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 22Α για λόγους που 
δεν μπορεί να καταλογιστούν στον καθ' 
ου. 

 

4. Το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να 
εξαρτά τη λήψη των μέτρων του άρθρου 
22Ε από την εκ μέρους του αιτούντος χο-
ρήγηση κατάλληλης εγγύησης ή την πα-
ροχή ισοδύναμης διασφάλισης, με σκοπό 
να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση τυχόν 
ζημίαςτου καθ' ου και, όπου ενδείκνυται, 
κάθε άλλου προσώπου θίγόμενου από τα 
μέτρα. Αν τα μέτρα του άρθρου 22Ε ανα-
κληθούν σύμφωνα με την περίπτωση α' 
της παραγράφου 3, αν παύσουν να ισχύ-
ουν λόγω πράξης ή παράλειψης του αι-
τούντος ή αν διαπιστωθεί, έκτων υστέρων, 
ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη απόκτη-
ση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού 
απορρήτου ή απειλή τέτοιας συμπεριφο-
ράς, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να 
διατάξει τον αιτού- ντα, ύεττερααπό αίτημα 
του καθ' ου ή του ζημιωθέντος τρίτου, να 
τους παράσχει εύλογη αποζημίωση για 
την όποια ζημία προκλήθηκε από τα μέτρα 
αυτά. 

 

Αρθρο 22Ζ 

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2016/943) 

 

Δικαστικές διαταγές και  

μέτρα αποκατάστασης 

 

1.Κατά την έκδοση δικαστικής απόφασης, 
με την οποία διαπιστώνεται παράνομη 
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απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορι-
κού απορρήτου, το δικαστήριο μπορεί, 
ύστερα από αίτημα του ενάγοντος, να δια-
τάξει κατά του παραβάτη ένα ή περισσό-
τερα από τα εξής μέτρα: 

 

α. την παύση ή, ανάλογα με την περίπτω-
ση, την απαγόρευση της χρήσης ή της 
αποκάλυψης του εμπορικού απορρή-
του, 

β. την απαγόρευση της παραγωγής, της 
προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά 
ή της χρήσης παράνομων εμπορευμά-
των ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή 
της αποθήκευσης παράνομων εμπο-
ρευμάτων για τους σκοπούς αυτούς, 

γ. τη λήψη των κατάλληλων μέτρων απο-
κατάστασης σε σχέση μετά παράνομα 
εμπορεύματα, 

δ. την καταστροφή του συνόλου ή μέρους 
εγγράφου, αντικειμένου, υλικού, ουσίας 
ή ηλεκτρονικού αρχείου που περιέχει ή 
ενσωματώνει το εμπορικό απόρρητο ή, 
όπου ενδείκνυται, την παράδοση στον 
ενάγουτα του συνόλου ή μέρους των 
εν λόγω εγγράφων, αντικειμένων, υλι-
κών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων. 

 

2. Μεταξύ των μέτρων αποκατάστασης 
της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 συ-
γκαταλέγονται τα εξής: 

 

α. ανάκληση των παράνομων εμπορευμά-
των από την αγορά και διάθεσή τους σε 
φιλανθρωπικές οργανώσεις, 

β. αφαίρεση των χαρακτηριστικών που 
καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα, 

γ. καταστροφή των παράνομων εμπορευ-
μάτων ή όπου ενδείκνυται απόσυρσή 
τους από την αγορά, με την προϋπόθε-
ση ότι, η απόσυρση δεν υποσκάπτει την 
προστασία του επίδικου εμπορικού α-
πορρήτου.  

 

3. Το δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση 
των μέτρων που αναφέρονται στις περι-
πτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 με 
δαπάνη του παραβάτη, εκτός αν συντρέ-
χουν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα εν 
λόγω μέτρα ισχύουν με την επιφύλαξη 
ενδεχόμενης αποζημίωσης που μπορεί να 

οφείλεται στον κάτοχο του εμπορικού α-
πορρήτου λόγω της παράνομης απόκτη-
σης, χρήσης και αποκάλυψής του. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρ-
θρων 941 επ. Κ.Πολ.Δ. 

 

Αρθρο 22Η 

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2016/943) 

 

Προϋποθέσεις προσφυγής, εγγυήσεις και 
εναλλακτικά μέτρα 

 

1.Το δικαστήριο, κατά την εξέταση αίτησης 
για έκδοση των διαταγών και των μέτρων 
αποκατάστασης του άρθρου 22Ζ, λαμβά-
νει υποχρεωτικά υπόψη την αρχή της α-
ναλογικότητας και τις ειδικές περιστάσεις 
της υπόθεσης που περιλαμβάνουν, ανά-
λογα με την περίπτωση:  

 

α. την αξία ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά 
του εμπορικού απορρήτου, 

β. τα μέτρα που λαμβάνονται για την προ-
στασία του εμπορικού απορρήτου, 

γ. τη συμπεριφορά του εναγόμενου κατά 
την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκά-
λυψη του εμπορικού απορρήτου, 

δ. τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης 
ή αποκάλυψης του εμπορικού απορ-
ρήτου,  

ε. τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, 
όπως και τις επιπτώσεις που θα μπο-
ρούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρρι-
ψη των μέτρων έναντι των διαδίκων, 

στ. τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων,  

ζ. το δημόσιο συμφέρον, 

η. την προστασία των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων. Όταν το δικαστήριο περιο-
ρίζει τη διάρκεια ισχύος των μέτρων 
των περιπτώσεων α' και β' της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 22Ζ, η διάρκεια 
αυτή πρέπει να είναι επαρκής προκει-
μένου να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό ή 
οικονομικό πλεονέκτημα που θα μπο-
ρούσε να έχει αποκομίσει ο παραβάτης 
από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή 
αποκάλυψη του εμπορικού απορρή-
του. 

 

2. Τα μέτρα των περιπτώσεων α' και β' της 
παραγράφου 1 του 22Ζ ανακαλούνται ή 
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άλλως παύουν να παράγουν αποτελέσμα-
τα, ύστερα από αίτημα του ενα- γομένου, 
αν, στο διάστημα που μεσολαβεί, οι επί-
μαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον 
τις απαιτήσειςτης παραγράφου 4 του άρ-
θρου 22 Α για λόγους που δεν μπορεί να 
καταλογιστούν άμεσα ή έμμεσα στον ενα-
γόμενο. 

 

3. Ύστερα από αίτημα του προσώπου 
έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν 
τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 
22Ζ, το δικαστήριο μπορεί, αντί να επιβά-
λει τα μέτρα αυτά, να διατάξει την καταβο-
λή χρηματικής αποζημίωσης στο ζημιωθέ-
ντα, αν πληρούνται σωρευ- τικάοι εξής 
όροι: 

 

α. το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατά τη 
χρήση ή την αποκάλυψη δεν γνώριζε 
ούτε όφειλε, υπό τις συγκεκριμένες πε-
ριστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό 
απόρρητο αποκτήθηκε από τρίτο που 
χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε το εμπο-
ρικό απόρρητο παράνομα, 

β. η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα 
προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στο 
πρόσωπο αυτό, 

γ. η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης 
στο ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται εύλο-
γη. 

Όταν διατάσσεται χρηματική αποζημί-
ωση αντί των μέτρων που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α' και β' της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 22Ζ, αυτή δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ύψοςτων δι-
καιωμάτων ή των λοιπών αμοιβών που 
θα οφείλονταν, αν το εν λόγω πρόσω-
πο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμο-
ποιείτο επίμαχο εμπορικό απόρρητο 
για τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
θα μπορούσε να έχει απαγορευτεί η 
χρήση του εμπορικού απορρήτου. 

 

Άρθρο 22Θ 

(άρθρο 14 της Οδηγίας 2016/943) 

 

Αποζημίωση 

 

1. Αν το ζητήσει ο ζημιωθείς διάδικος, το 
δικαστήριο διατάσσει τον παραβάτη, ο 

οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι 
προέβαινε σε παράνομη απόκτηση, χρήση 
ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, να 
καταβάλει στον κάτοχο του εμπορικού α-
πορρήτου αποζημίωση ανάλογη προς την 
πραγματική ζημία που υπέστη ως αποτέ-
λεσμα της παράνομης απόκτησης, χρήσης 
ή αποκάλυψης. Η ευθύνη για την καταβο-
λή αποζημίωσης εκ μέρους εργαζομένων 
προς τους εργοδότες τους για παράνομη 
απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορι-
κού απορρήτου του εργοδότη περιορίζε-
ται, αναλόγως, αν οι εργαζόμενοι είχαν 
ενεργήσει χωρίς δόλο. 

 

2. Κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης 
της παραγράφου 1, το δικαστήριο λαμβά-
νει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγο-
ντες, όπως τις αρνητικές οικονομικές επι-
πτώσεις, περιλαμβανομένης της απώλειας 
κερδών, τις οποίες υπέστη ο ζημιωθείς 
διάδικος, τα αθέμιτα κέρδη που έχει απο-
κομίσει ο παραβάτης και, κατά περίπτω-
ση, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομι-
κών, όπως την ηθική βλάβη που έχει προ-
καλέσει στον κάτοχο του εμπορικού α-
πορρήτου η παράνομη απόκτηση, χρήση 
ή αποκάλυψή του. Εναλλακτικά, το δικα-
στήριο μπορεί, κατά περίπτωση, να καθο-
ρίζει κατ' αποκοπή αποζημίωση βάσει 
στοιχείων, όπως, τουλάχιστον, το ύψος 
των δικαιωμάτων ή των λοιπών αμοιβών 
που θα οφείλονταν, αν ο παραβάτης είχε 
ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επί-
δικο εμπορικό απόρρητο. 

 

Άρθρο 221 

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2016/943) 

 

Δημοσίευση των  

δικαστικών αποφάσεων 

 

1. Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής 
κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης 
ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου, το 
δικαστήριο μπορεί να διατάσσει, ύστερα 
από αίτημα του ενάγοντοςκαι με δαπάνη 
του παραβάτη, ενδεδειγμένα μέτρα για τη 
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την 
απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της 
πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της. 
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2. Σε οποιοδήποτε μέτρο από όσα αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1 προστατεύεται 
η εμπιστευτικότητα των εμπορικών απορ-
ρήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 22Δ. 

 

3. Όταν αποφασίζει αν θα διατάξει μέτρο 
της παραγράφου 1 και αξιολογεί την ανα-
λογικότητά του, το δικαστήριο λαμβάνει, 
όπου χρειάζεται, υπόψη την αξία του ε-
μπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά 
του παραβάτη ως προς την απόκτηση, τη 
χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού 
απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνο-
μης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού 
απορρήτου, καθώς και την πιθανότητα 
περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκά-
λυψης του εμπορικού απορρήτου από τον 
παραβάτη. Το δικαστήριο λαμβάνει, επί-
σης, υπόψη κατά πόσον οι πληροφορίες 
για τον παραβάτη θα επιτρέψουν να 
προσδιοριστεί το φυσικό πρόσωπο και, σε 
καταφατική περίπτωση, κατά πόσον η δη-
μοσίευση αυτών των πληροφοριών δικαι-
ολογείται, ιδίως υπό το πρίσμα της ενδε-
χόμενης βλάβης που μπορεί να προκαλέ-
σει το εν λόγω μέτρο στην ιδιωτική ζωή και 
τη φήμη του παραβάτη. 

 

Αρθρο 22Κ 

(άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας 2016/943) 

 

Κυρώσεις - ανταλλαγή πληροφοριών 

 

1. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει κυ-
ρώσεις σε κάθε πρόσωπο που δεν συμ-
μορφώνεται ή αρνείται να συμμορφωθεί με 
οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται σύμφωνα 
με τα άρθρα 22Δ, 22Ε και 22Ζ. 

 

2. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις περιλαμ-
βάνουν τη δυνατότητα να επιβληθούν πε-
ριοδικές χρηματικές ποινές σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης προς μέτρο που λαμ- 
βάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 22Ε και 
22Ζ. 

 

3. Εθνικός ανταποκριτής για κάθε θέμα 
εφαρμογής των μέτρων που προβλέπο-
νται στα άρθρα 22Δ-22Ι ορίζεται ο Οργα-
νισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, μετά από τεκμηριωμένη 
πρόταση από τον ΟΒΙ, καθορίζονται το 
είδος των κυρώσεων, τα κριτήρια για την 
κλιμάκωσή τους, η διαδικασία και οι προ-
ϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και 
κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ TH ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 

Άρθρο 2 

Εθνικό Συμβούλιο  

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης το Εθνικό Συμβούλιο Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΒι), στο οποίο 
συμμετέχουν ως μέλη:  

 

α.  ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας,  

β. ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, 

γ. ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας καιΤε-
χνολογίας,  

δ. ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας,  

ε.  ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

στ. ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(ΣΔΟΕ),  

ζ.  ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας και ο Γενικός Διευθυντής του 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται εκ 
περιτροπής ο Γενικός Γραμματέας 
Βιομηχανίας και ο Γενικός Γραμματέας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλω-
τή. 

 

2. Το ΕΣυΒι είναι όργανο συντονιστικό και 
έχει ως έργο: 

 

α. την καταγραφή των πρωτοβουλιών και 
δράσεων των Υπουργείων και επο-
πτευόμενων φορέων που είναι αρμό-
διοι για τη ρύθμιση, την εποπτεία, την 
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προώθηση και την προστασία της βιο-
μηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, 

β. τη χάραξη μίας ολοκληρωμένης στρα-
τηγικής για τη βιομηχανική ιδιοκτησία 
στην Ελλάδα, 

γ. τον συντονισμό των δράσεων και πρω-
τοβουλιών των αρμοδίων Υπουργείων 
και φορέων σύμφωνα με την ανωτέρω 
στρατηγική, 

δ. την επεξεργασία προτάσεων για την 
εφαρμογή ενωσιακών και διεθνών 
ρυθμίσεων, δράσεων, πολιτικών και 
προτύπων και την υιοθέτηση σχετικών 
βέλτιστων πρακτικών, 

ε. την επεξεργασία προτάσεων για δρά-
σεις ενημέρωσης του κοινού για τη 
βιομηχανική ιδιοκτησία, 

στ. την παρακολούθηση και καταγραφή 
των οικονομικών και κοινωνικών συνε-
πειών των ρυθμίσεων βιοχα- νικής ι-
διοκτησίας στην Ελλάδα, ιδίως με τη 
δημιουργία σχετικών δεικτών. 

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας καθορίζεται η συγκρότηση του οργά-
νου με τον ορισμό αναπληρωματικών με-
λών, η εξειδίκευση του έργου και η λει-
τουργία του Εθνικού Συμβουλίου Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΒι) ως προς τη 
σύγκληση, τη λήψη αποφάσεων, το συ-
ντονισμό και τον απολογισμό δράσεων και 
τη διοικητική υποστήριξή του, καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

Άρθρο 3 

Τροποποίηση διατάξεων του ν.1733/1987 

(Α' 171) 

 

Στον ν. 1733/1987 επέρχονται οι εξής 
τροποποιήσεις: 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ο ΟΒΙ είναι αυτοχρηματοδοτούμενος τε-
χνολογικός φορέας σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 45 του άρθρου 2 του ν. 
4310/2014 (Α' 258) και εποπτεύεται από 
το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4512/2018 (Α'5).» 

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7Α αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«1. Από τις 15.4.2019 η κατάθεση στον 
ΟΒΙ των αιτήσεων για χορήγηση κάθε εί-
δους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχα-
νικής ιδιοκτησίας, κατ' εφαρμογή των δια-
τάξεων για τη βιομηχανική ιδιοκτησία, γίνε-
ται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι 
αιτήσεις υπογράφονται ηλεκτρονικά είτε με 
την ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 
10 του άρθρου 3 του Κανονισμού 
910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 
(EE L 257), η οποία έχει νομική ισχύ και 
είναι παραδεκτή, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 25 του εν λόγω Κα-
νονισμού είτε με την εγκεκριμένη ηλεκτρο-
νική υπογραφή του στοιχείου 12 του άρ-
θρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του 
Κανονισμού 910/2014, η οποία έχει νομική 
ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογρα-
φή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 25 του εν λόγω Κανονισμού. Τα 
σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά 
μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Με από-
φαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ, 
που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο-
νται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικα-
σίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε 
άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της 
παρούσας, καθώς και οι τρόποι καταβο-
λής των σχετικών τελών και οι ημερομηνί-
ες των πληρωμών.» 

 

3. Στο άρθρο 7Α προστίθεται παράγραφος 
4 ως εξής: 

«4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της 
παραγράφου 1 εφαρμόζεται η απόφαση 
12625/1/2014 του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας (B‘ 3258), με 
ανάλογη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
910/2014 (EEL 257)». 

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 7Ατου ν. 1733/1987 ισχύουν 
αναδρομικά από 17.1.2018. 



  

235 

 

5. Στο άρθρο 8 του ν. 1733/1987 μετά την 
παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 
6α ως εξής: 

«6α. Ο καταθέτης μπορεί, μέσα σε απο-
κλειςτηκή προθεσμία δυο (2) μηνών από 
την κοινοποίηση της τελικής έκθεσης έ-
ρευνας του ΟΒΙ, να επαναδιατυπώσει τις 
αξιώσεις της αίτησης, περιορίζοντας την 
έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης 
προστασίας. Η περιγραφή, ο τίτλος, η πε-
ρίληψη και τα σχέδια επαναδιατυπώνο-
νται, αντιστοίχως, σε περίπτωση προφα-
νούς ανακολουθίας τους με το περιεχόμε-
νο των αξιώσεων. Κατά τα λοιπά εφαρμό-
ζονται αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως 15 
του άρθρου 8.» 

 

Άρθρο 4 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1733/1987 

για τις άδειες εκμετάλλευσης 

 

Στον ν. 1733/1987 επέρχονται οι εξής 
τροποποιήσεις: 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 

«Η συμφωνία για την παραχώρηση συμ-
βατικής άδειας εκμετάλλευσης δημοσιεύε-
ται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας και αρχίζει να ισχύει από την ημε-
ρομηνία καταχώρισής της στο μητρώο 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.» 

 

2. Μετά το άρθρο 12 προστίθεται άρθρο 
12Α ως εξής: 

 

«Άρθρο 12Α 

Δημόσια προσφορά  

αδειών εκμετάλλευσης 

 

1. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
μπορεί να προβεί σε δημόσια προσφορά 
συμβατικών μη αποκλειστικών αδειών εκ-
μετάλλευσης του διπλώματος του, με ή 
χωρίς αποζημίωση, υποβάλλοντας έγ-
γραφη δήλωση στον ΟΒΙ ότι διατίθεται να 
επιτρέψει τη χρήση της ευρεσιτεχνίας, που 
προστατεύεται με το εν λόγω δίπλωμα, 
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο με την 
ιδιότητα του δικαι- οδόχου. Η δήλωση κα-
ταχωρίζεται στο μητρώο διπλωμάτων ευ-
ρεσιτεχνίας στο Τεύχος Δ' με τίτλο «Μη-

τρώο ανοικτών αδειών εκμετάλλευσης δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας», το οποίο αναρ-
τάται σε ξεχωριστή ιστοσελίδα στο διαδι-
κτυακό τόπο του ΟΒΙ και δημοσιεύεται στο 
Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, 
στον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας παρέχεται έκπτωση από το ποσό 
των οφειλόμενων ετήσιων τελών προστα-
σίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται γενικά ή κατά 
κατηγορία περιπτώσεων από το διοικητικό 
συμβούλιο του ΟΒΙ και η οποία παρέχεται 
από την ημερομηνία καταχώρισης της δή-
λωσης στο μητρώο ανοικτών αδειών εκμε-
τάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
μόνο για το χρονικό διάστημα που ισχύει η 
δημόσια προσφορά. Στον δικαιούχο του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο οποίος προ-
βαίνει σε προσφορά αδειών εκμετάλλευ-
σης χωρίς αποζημίωση σε φορείς κοινω-
νικής και αλληλέγγυας οικονομίας του ν. 
4430/2016 (Α' 205) ή σε δημόσιες επιχει-
ρήσεις και οργανισμούςτου ν. 3429/2005 
(Α' 314), που παρέχουν υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας και δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο 
Β’ του νόμου αυτού, παρέχεται απαλλαγή 
από την υποχρέωση κατα- βολήςτων ο-
φειλόμενων ετήσιων τελών προστασίας 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το χρο-
νικό διάστημα που ισχύει η δημόσια προ-
σφορά. 

 

3. Η προσφορά μπορεί να αποσυρθεί, 
οποτεδήποτε, με έγγραφη κοινοποίηση 
στον ΟΒΙ, εφόσον κανείς δεν έχει εκδηλώ-
σει στον δικαιούχο του διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας πρόθεση να κάνει χρήση της 
ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται με το εν 
λόγω δίπλωμα. Η απόσυρση της προ-
σφοράς αρχίζει να ισχύει από την ημερο-
μηνία παραλαβής της κοινοποίησης. 

 

4. Δεν είναι δυνατή η προσφορά των α-
δειών των παραγράφων 1, 2 και 3 όταν 
υπάρχει αποκλειστική άδεια εκμετάλλευ-
σης του διπλώματος, η οποία έχει καταχω- 
ρηθεί στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας, ή εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση 
καταχώρισης τέτοιας άδειας. Με την υπο-
βολή της δημόσιας προσφοράς δεν μπο-
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ρεί να γίνει δεκτή αίτηση καταχώρισης α-
ποκλειστικής άδειας στο μητρώο διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας παρά μόνον αν απο-
συρθεί η προσφορά. 

 

5. Η αποδοχή της δημόσιας προσφοράς 
νομιμοποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο να 
κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας που προ-
στατεύεται με το δίπλωμα ως μη αποκλει-
στικός δικαιοδόχος. 

 

6. Όποιος επιθυμεί να κάνει χρήση της 
ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται με το 
δίπλωμα επί τη βάσει της δημόσιας προ-
σφοράς πρέπει να το δηλώσει στον ΟΒΙ, 
υποδεικνύοντας τη χρήση της ευρεσιτεχνί-
ας, στην οποία πρόκειται να προβεί. Ο 
ΟΒΙ κοινοποιεί τη δήλωση στο δικαιούχο 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στον αι- 
τούντα. Ο αϊτών νομιμοποιείται να χρησι-
μοποιήσει την ευρεσιτεχνία με τον τρόπο 
που έχει υποδείξει μέσα σε προθεσμία 
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της 
δήλωσης, την οποία έχει υποβάλει στον 
ΟΒΙ. 

 

7. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
μερών και ύστερα από αίτηση οποιοσδή-
ποτε μέρους και ακρόασης αμφοτέρων, ο 
ΟΒΙ καθορίζει το χρηματικό ποσό της α-
ποζημίωσης που πρέπει να πληρώσει ο 
δικαιοδόχος. Ο ΟΒΙ μπορεί να τροποποι-
ήσει την οφειλόμενη αποζημίωση αν έχουν 
προκόψει στοιχεία τα οποία καθιστούν την   

αποζημίωση, που έχει καθοριστεί, προδή-
λως ακατάλληλη. Η αίτηση για τροποποί-
ηση της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπο-
βληθεί πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την 
έκδοση της απόφασης καθορισμού της. Οι 
αποφάσεις του ΟΒΙ για καθορισμό ή τρο-
ποποίηση τηςοφειλόμενης αποζημίωσης 
υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. 

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση 
συναρμόδιων Υπουργών καθορίζεται ο 
τρόπος καταχώρισης των δημόσιων προ-
σφορών αδειών εκμετάλλευσης, καθώς 
και οι διαδικασίες συναινετικής επίλυσης 
των διαφορών που ανακύπτουν.» 

Αρθρο 5 

Τροποποίηση διατάξεων 

 του ν. 1733/1987 

για τη μη συμβατική 

άδεια εκμετάλλευσης 

 

Το άρθρο 13 του ν. 1733/1987 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

 

«Αρθρο 13 

Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης 

 

1.Ο ΟΒΙ μπορεί να παραχωρεί σε τρίτους, 
χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, μη 
συμβατική άδεια εκμετάλλευσης διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας, εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

 

α. έχει παρέλθει τριετία από τη χορήγηση 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τετρα-
ετία από την κατάθεση της αίτησης για 
χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας,  

 

β. η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικεί-
μενο εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή, 
εφόσον υπήρξε, η εν λόγω εκμετάλ-
λευση δεν αρκεί για την κάλυψη της 
εγχώριας ζήτησης. 

Για τους σκοπούς του παρόντος, ως 
εκμετάλλευση νοείται και η εισαγωγή 
προϊόντων που κατασκευάστηκαν σε 
οποιοδήποτε κράτος-μέλος του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 

2. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης 
δεν παρέχεται αν ο δικαιούχοςτου διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας δικαιολογήσει τη μη 
εκμετάλλευση ή τη μη επαρκή εκμετάλ-
λευση στη χώρα. 

 

3. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης:  

 

α. δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, 

β. δεν μπορεί να μεταβιβαστεί παρά μόνον 
από κοινού με το τμήμα της επιχείρησης 
ή πελατείας το οποίο εκμεταλλεύεται 
την εφεύρεση,  

γ. περιορίζεται στο μέτρο που είναι ανα-
γκαίο για την επίτευξη του σκοπού για 
τον οποίο έχει παρασχεθεί η άδεια, 
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δ. η χρήση της επιτρέπεται κατά κύριο λό-
γο για την κάλυψη της ζήτησης στην εγ-
χώρια αγορά,  

ε. όταν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφορά 
τεχνολογία στον τομέα των ημιαγωγών, 
επιτρέπεται μόνο η χρήση της άδειας 
από κρατικές αρχές για μη εμπορικούς 
σκοπούς ή για την άρση των συνεπειών 
μιας πρακτικής που έχει κριθεί ως αντι-
βαίνουσα στον ανταγωνισμό ύστερα 
από σχετική δικαστική ή διοικητική δια-
δικασία. 

ζ. εφόσον έχει χορηγηθεί για κύριο δίπλω-
μα ευρεσιτεχνίας, η άδεια εκτείνεται και 
στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας,  

 

4. Ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
μπορεί να ζητήσει από τον ΟΒΙ τη χορή-
γηση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευ-
σης προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας, εφόσον η εφεύρεσή του σχετίζεται 
με την εφεύρεση του προγενέστερου δι-
πλώματος και δεν είναι δυνατή η εκμετάλ-
λευση αυτής της εφεύρεσης χωρίς να θι-
γούν τα δικαιώματα των κατόχων του 
προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνί-
ας. Η άδεια χορηγείται μόνο αν η εφεύρε-
ση του μεταγενέστερου διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας στηρίζεται σε σημαντική τεχνική 
πρόοδο μεγάλης οικονομικής σπουδαιότη-
τας σε σχέση με την εφεύρεση του προγε-
νέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ε-
φόσον χορηγηθεί η άδεια, ο δικαιούχος 
του πρώτου διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
δικαιούται να λάβει παράλληλη άδεια με 
εύλογους όρους για τη χρήση της εφεύρε-
σης που κατοχυρώνεται με το δεύτερο 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η άδεια υποχρεω-
τικής εκμετάλλευσης του πρώτου διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να εκχω-
ρηθεί παρά μόνον από κοινού με το δεύ-
τερο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

 

5. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης 
χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδια-
φερομένου στον ΟΒΙ. Η αίτηση συνοδεύε-
ται από στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν 
ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει προ-
σπάθειες να εξασφαλίσει την άδεια του 
δικαιούχου με εύλογους οικονομικούς ό-
ρους και προϋποθέσεις, και οι προσπά-

θειες αυτές δεν έχουν ευοδωθεί μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων. Ο ΟΒΙ εκδίδει από-
φαση επί της αίτησης μέσα σε προθεσμία 
εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης. Αντίγραφο της 
αίτησης για χορήγηση μη συμβατικής ά-
δειας εκμετάλλευσης κοινοποιείται στον 
κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο 
τελευταίος μπορεί να υποβάλει εγγράφως 
τις παρατηρήσεις του ενώπιον του ΟΒΙ 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την ημερομηνία κοινο-
ποίησης της αίτησης. 

 

6. Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο ΟΒΙ χο-
ρηγεί τη μη συμβατική άδεια εκμετάλλευ-
σης. Η άδεια περιέχει την έκταση του δι-
καιώματος εκμετάλλευσης της εφεύρεσης, 
τη διάρκεια ισχύος της, την προθεσμία 
έναρξης της εκ- μετάλλευσηςτης εφεύρε-
σης στην Ελλάδα, καθώς και το ύψος και 
τους όρους αποζημίωσης του δικαιούχου 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον 
δικαιούχο της άδειας. Το ύψος και οι όροι 
της αποζημίωσης καθορίζονται ανάλογα 
με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλ-
λευσης της προστατευόμενης εφεύρεσης. 

 

7. Η απόφαση της παραγράφου 6 κατα-
χωρίζεται στο μητρώο διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας, δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται 
στα πρόσωπα της παραγράφου 5. Η α-
πόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομη-
νία δημοσίευσής της στο Ειδικό Δελτίο 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

8. Ύστερα από αίτηση του κατόχου του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή της μη συμ-
βατικής άδειας εκμετάλλευσης, ο ΟΒΙ 
μπορεί να τροποποιεί τους όρους χορή-
γησης της άδειας, εφόσον υπάρχουν νέα 
στοιχεία που δικαιολογούν την τροποποί-
ηση, ή να ανακαλεί τη μη συμβατική άδεια 
εκμετάλλευσης, εφόσον ο δικαιούχος της 
δεν εφαρμόζει τους όρους της άδειας ή 
εφόσον οι προϋποθέσεις για την παροχή 
της έπαυσαν να υπάρχουν. Η απόφαση 
του ΟΒΙ επί της αίτησης για ανάκληση ή 
τροποποίηση της άδειας εκδίδεται μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
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ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Αν η 
άμεση ανάκληση προκαλεί σημαντική 
βλάβη στον δικαιούχο της μη συμβατικής 
άδειας, ο ΟΒΙ μπορεί να επιτρέπει τη συ-
νέχιση της εκμετάλλευσης για εύλογο χρο-
νικό διάστημα, το οποίο πρέπει να καθορί-
ζεται με σαφήνεια. Η παράγραφος 7 ε-
φαρμόζεται αναλόγως. 

 

9. Ο δικαιούχος μιας μη συμβατικής ά-
δειας εκμετάλλευσης έχει τα ίδια δικαιώμα-
τα και υποχρεώσεις με τους κατόχους δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

 

10. Οι αποφάσεις του ΟΒΙ για χορήγη-
ση, τροποποίηση ή ανάκληση των μη 
συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης υπό-
κεινται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ-
βουλίου της Επικράτειας.» 

 

Άρθρο 6 

Τροποποίηση διατάξεων του  

N. 1733/1987 για την 

 υποχρεωτική αδειοδότηση 

 

Το άρθρο Ητουν. 1733/1987 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 14 

Υπαγωγή σε καθεστώς υποχρεωτικής α-
δειοδότησης 

 

1. Για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμ-
φέροντος δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί 
να υπάγεται σε καθεστώς υποχρεωτικής 
αδειοδότησης, ύστερα από γνωμοδότηση 
του ΟΒΙ, με απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης και των κατά πε-
ρίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. 

 

2. Λόγοι δημόσιου συμφέροντος συντρέ-
χουν όταν:  

 

α. τα προϊόντα ή οι μέθοδοι παραγωγής 
που προστατεύονται με το δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας διατίθενται στο κοινό σε α-
νεπαρκή ποσότητα, ποιότητα, ή σε α-
συνήθιστα υψηλές τιμές σε σχέση με τις 
τιμές ομοειδών προϊόντων σε ομοειδείς 
αγορές, 

β. η εκμετάλλευση του εν λόγω διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας επιβάλλεται για λό-
γους δημόσιας υγείας,  

γ. η εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας συ- νιστά πράξη αθέμιτου αντα-
γωνισμού,  

δ. η εκμετάλλευση του διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας είναι απαραίτητη για τη συμ-
μόρφωση με πρότυπο το οποίο εξυπη-
ρετείτο δημόσιο συμφέρον,  

ε. η έλλειψη εκμετάλλευσης του διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας πλήττει την οικονομι-
κή και τεχνολογική ανάπτυξη της χώ-
ρας. 

 

3. Πριν από την έκδοση της απόφασης της 
παραγράφου 1 καλείται ο κάτοχοςτου δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλο 
πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει 
χρήσιμες συμβουλές, να εκθέσει τις από-
ψεις του. 

 

4. Με την απόφαση της παραγράφου 1, 
ύστερα από γνωμοδότηση του ΟΒΙ, καθο-
ρίζεται το ύψος και οι όροι καταβολής α-
ποζημίωσης στον κάτοχο του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας. Το ύψος της αποζημίωσης 
καθορίζεται ανάλογα με την έκταση της 
βιομηχανικής εκμετάλλευσης της εφεύρε-
σης. Σε περίπτωση διαφωνίας του δικαι-
ούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για 
το ύψος της αποζημίωσης, η αποζημίωση 
καθορίζεται από το κατά τόπο μονομελές 
πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των α-
σφαλιστικών μέτρων. 

 

5. Μετά την υπαγωγή ενός διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας σε καθεστώς υποχρεωτικής 
αδειοδότησης, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 
μπορεί να υποβάλλει αίτηση ενώπιον του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης του εν 
λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η άδεια 
εκμετάλλευσης εκδίδεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με 
την οποία προσδιορίζεται σαφώς η χρονι-
κή διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής της. Η 
παράγραφος 3 του άρθρου 13 εφαρμόζε-
ται αναλόγως. 
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6. Για λόγους που αφορούν την εθνική 
άμυνα της χώρας, μπορεί να παρέχεται 
άδεια εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης ε-
ντός της Επικράτειας σε φορείς του δημό-
σιου τομέα με αιτιολογημένη απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και Εθνικής Αμυνας. Σε αυτή την περί-
πτωση, ο δικαιούχος του διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας ενημερώνεται για την παρα-
χωρηθείσα άδεια το αργότερο μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης της απόφασης. Οι παράγραφοι 
2 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως.» 

 

Άρθρο 7 

Υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης 

 

Μετά το άρθρο 14 του ν. 1733/1987 προ-
στίθεται άρθρο 14Α ως εξής: 

«Αρθρο14Α 

Υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης 

του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 

 

1. Οι αιτήσεις για χορήγηση υποχρεωτι-
κών αδειών εκμετάλλευσης του Κανονι-
σμού (ΕΚ) 816/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης 
Μάίαυ 2006 (EE L 157) υποβάλλονται 
στον ΟΒΙ. Η άδεια χορηγείται με την προ-
ϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που κα-
θορίζονται στα άρθρα 6 έως 10 του Κανο-
νισμού και πρέπει να είναι σαφώς ορισμέ-
νη ως προς τη διάρκεια, το αντικείμενο και 
την αποζημίωση που καταβάλλεται στον 
δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 
για το οποίο έχει χορηγηθεί η υποχρεωτι-
κή άδεια εκμετάλλευσης. 

 

2. Η υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης 
τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κοινο-
ποίησης της απόφασης του ΟΒΙ περί α-
ποδοχής της αίτησης στον αιτούντα και 
τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας. 

 

3. Ο ΟΒΙ μπορεί να ανακαλέσει την υπο-
χρεωτική άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 
816/2006, αν ο κάτοχος της άδειας δεν 
τηρεί τους όρους της. 

 

4. Οποιαδήποτε παραβίαση του άρθρου 
13 του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 και του 
άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 793/2016 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμ-
βουλίου της 11 ης Μαΐου 2016 (EE L 135 ) 
λογίζεται ως προσβολή του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, για το οποίο έχει χορηγηθεί 
η υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης. 

 

5. Η απόφαση του ΟΒΙ για τη χορήγηση 
υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης του 
Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 υπόκειται στον 
ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της 
Επικράτειας.» 

 

Αρθρο 8 

Ρυθμίσεις για τις κοινοπραξίες 

εκμετάλλευσης τεχνολογίας 

 

Μετά το άρθρο 22Κ του ν. 1733/1987 
προστίθεται άρθρο 22Λ ως εξής: 

«Άρθρο 22Λ 

Κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας 

1. Ως κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνο-
λογίας νοούνται συμφωνίες βάσει των ο-
ποίων δύο ή περισσότερα μέρη δημιουρ-
γούν ένα ενιαίο τεχνολογικό έργο, για το 
οποίο παραχωρείται άδεια εκμετάλλευσης. 
Οι συμφωνίες για τη σύσταση κοινοπραξί-
ας εκμετάλλευσης τεχνολογίας καταχωρί-
ζονται στο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας 
και δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

2. Η σύσταση και η λειτουργία των κοινο-
πραξιών εκμετάλλευσης τεχνολογίας, οι 
οποίες έχουν ως αντικείμενο βασικές τε-
χνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της πα-
ραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης από 
αυτές, πρέπει να πληροί σωρευτικά τους 
εξής όρους: 

 

α. η συμμετοχή στη δημιουργία της κοινο-
πραξίας είναι ανοικτή σε όλους τους εν-
διαφερομένους κατόχους δικαιωμάτων 
τεχνολογίας, 

β. προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι αντικείμενο 
της κοινοπραξίας γίνονται μόνο βασικές 
τεχνολογίες, οι οποίες είναι κατ' ανάγκη 
και συμπληρωματικές, 
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γ. προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις, 
ώστε η ανταλλαγή ευαίσθητων πληρο-
φοριών να περιορίζεται σε αυτές που 
είναι αναγκαίες για τη σύσταση και τη 
λειτουργία της κοινοπραξίας, 

δ. οι άδειες εκμετάλλευσης των τεχνολο-
γιών που αποτελούν αντικείμενο της 
κοινοπραξίας παραχωρούνται στην κοι-
νοπραξία σε μη αποκλειστική βάση, 

ε. οι άδειες εκμετάλλευσης των τεχνολο-
γιών που αποτελούν αντικείμενο της 
κοινοπραξίας παραχωρούνται σε όλους 
τους δυνητικούς δικαιοδόχους και με 
όρους δίκαιους και εύλογους, οι οποίοι 
δεν προκαλούν διακρίσεις, 

στ. οι   συμβαλλόμενοι που συνεισφέρουν 
τεχνολογία στην κοινοπραξία και οι δι-
καιοδόχοι είναι ελεύθεροι να αμφισβη-
τήσουν την ισχύ και τον βασικό χαρα-
κτήρα των τεχνολογιών που αποτελούν 
αντικείμενο της κοινοπραξίας, 

ζ. οι συμβαλλόμενοι   που συνεισφέρουν 
τεχνολογία στην κοινοπραξία και οι δι-
καιοδόχοι παραμένουν ελεύθεροι να 
αναπτύξουν ανταγωνιστικά προϊόντα 
και τεχνολογίες. 

 

3. Οι κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνο-
λογίας, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο μη 
βασικές τεχνολογίες, πρέπει να εξετάζο-

νται κατά περίπτωση για συμμόρφωση με 
το δίκαιο ανταγωνισμού. 

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση 
συναρμόδιων Υπουργών είναι δυνατή η 
σύσταση κοινοπραξίας εκμετάλλευσης 
τεχνολογίας ειδικού σκοπού για την αντι-
μετώπιση κοινωνικών αναγκών, καθώς και 
η δημιουργία χρηματοδοτικών κεφαλαίων 
με σκοπό την προώθηση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης σε συγκεκριμένα πεδία.» 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33486/ΦΕΚ Β’/1258/09.04.2020 

 

“Διαδικασία κοινοποίησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) 
της έναρξης παρασκευής στην Ελλάδα προϊόντος ή φαρμάκου που 

προστατεύεται με συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα 
φάρμακα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/933  

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019  
για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 469/2009  

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 περί του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ)” 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α' 133). 
 
2. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων» (Α' 123). 
 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
6. Την Υ46/18-07-2019 (Β' 3100) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση». 
 
7. Τις διατάξεις του ν. 1733/1987 
«Μεταφορά Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, 
Τεχνολογική Καινοτομία και σύσταση 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α' 
171), όπως ισχύει. 

 
8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 
παρ. 1(η) και (ι) του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου»(Α' 
34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα 
αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων, 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβος και 
του Οργανισμού Εφοδιασμού 
EURATOM» (A' 70). 
 
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 469/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «Περί 
του συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας για τα φάρμακα». 
 
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/933 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 για 
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 469/2009 περί του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας για τα φάρμακα και 
ειδικότερα η παρ. 2 του άρθρου 1 αυτής. 
 
11. Την υπουργική απόφαση 
14905/ΕΦΑ/3058 «Κατάθεση αίτησης 
στον OBI για χορήγηση 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού για 
τα φάρμακα» (Β' 1165/25.6.2008). 
 
12. Την 92947/18-09-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων περί Διορισμού Γενικού Δι-
ευθυντή στο Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (Ο.Β.Ι.) 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 774/23.09.2019). 

 
13. Την 101101/08-10-2019 κοινή 
υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί 
αποδοχής παραιτήσεων και διορισμού 
νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 
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Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(Ο.Β.Ι.) (Υ.Ο.Δ.Δ.860/16.10.2019). 
 
14. Την ΔΣ/29/Α01/2019 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(OBI) με θέμα «Εφαρμογή στον OBI των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/933 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 469/2009 
περί του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας για τα 
φάρμακα (ΣΠΠΦ)». 
 
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 
Σκοπός 

  
Σκοπός της παρούσας απόφασης    
είναι ο καθορισμός της διαδικασίας 
κοινοποίησης στον Οργανισμό 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, της έναρξης 
παρασκευής στην Ελλάδα προϊόντος ή 
φαρμάκου που προστατεύεται με 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας για τα φάρμακα, για τον 
σκοπό της εξαγωγής ή της 
αποθήκευσης, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2019/933 της 20ης 
Μαΐου 2019 για την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 469/2009 περί 
του συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ). 
 

Άρθρο 2 
Ορισμοί 

 
Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, 
νοούνται ως:  
 
α. «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/933», ο 

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/933 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 για 
την τροποποίηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 469/2009 περί του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας για τα φάρμακα. 

β. «Κανονισμός (ΕΚ) 469/2009», ο 
Κανονισμός (ΕΚ) 469/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 
περί του συμπληρωματικού 

πιστοποιητικού προστασίας για τα 
φάρμακα" (Κωδικοποιημένη 
Έκδοση) (ΕΕ αριθμ. L 182/1 της 2ας 
Ιουλίου1992). 

γ. «OBI», ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα 
(άρθρο 1 ν. 1733/1987, ως ισχύει). 

δ. «Πιστοποιητικό», το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας το οποίο 
χορηγείται για τα φάρμακα υπό τους 
όρους του άρθρου 3 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 469/2009. 

ε. «Παρασκευαστής», το νομικό 
πρόσωπο, εγκατεστημένο στην 
Ένωση, για λογαριασμό του οποίου 
πραγματοποιείται η παρασκευή 
προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει 
το εν λόγω προϊόν για τον σκοπό της 
εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή για τον 
σκοπό της αποθήκευσης. 

στ. Τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης 
στον OBI», το τυποποιημένο έντυπο 
κοινοποίησης που περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα -Ια του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/933 και επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα στην παρούσα 
απόφαση. 

 
 

Άρθρο 3 
Αρμόδια Αρχή 

 
Αρμόδια αρχή για την παραλαβή, 
καταχώρηση και δημοσίευση της 
κοινοποίησης είναι ο Οργανισμός Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI). 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ- 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 
 

Άρθρο 4 
Αποτελέσματα του πιστοποιητικού -

Εξαιρέσεις προστασίας πιστοποιητικού -
Πράξεις παρασκευαστή 

 
Τα αποτελέσματα, οι εξαιρέσεις από την 
προστασία που παρέχεται από το 
πιστοποιητικό και οι πράξεις του 
παρασκευαστή που προβλέπονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/933, με το οποίο 
αντικαθίσταται το άρθρο 5 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 469/2009. 
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Άρθρο 5 
Υποχρέωση ενημέρωσης 

παρασκευαστή -Τυποποιημένο έντυπο 
κοινοποίησης στον OBI 

  
1. Ο παρασκευαστής ενημερώνει τον 
OBI, για την έναρξη της παρασκευής 
στην Ελλάδα, με τη χρήση του 
τυποποιημένου έντυπου κοινοποίησης, 
το οποίο αποτελεί παράρτημα της 
παρούσας. Η κατάθεση του 
τυποποιημένου έντυπου κοινοποίησης 
στον OBI γίνεται το αργότερο τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης 
της παρασκευής στην Ελλάδα ή το 
αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την 
πρώτη σχετική πράξη που προηγείται 
της εν λόγω παρασκευής, ανάλογα με το 
ποια πράξη/ημερομηνία είναι 
προγενέστερη, με ευθύνη του 
παρασκευαστή. Το τυποποιημένο 
έντυπο κοινοποίησης καταχωρείται στο 
Μητρώο του OBI. 
 
2. Ο παρασκευαστής ενημερώνει τον 
OBI και για τυχόν τροποποιήσεις των 
πληροφοριών που αναγράφονται στο 
έντυπο κοινοποίησης στον OBI, πριν 
από την έναρξη ισχύος των εν λόγω 
τροποποιήσεων, με δική του ευθύνη. Η 
ενημέρωση πραγματοποιείται με τη 
χρήση του τυποποιημένου έντυπου 
κοινοποίησης στον OBI. Οι 
τροποποιήσεις καταχωρούνται στο 
Μητρώο του OBI. 
 

Άρθρο 6 
Πληροφορίες Τυποποιημένου Εντύπου 

Κοινοποίησης 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται από 
τον παρασκευαστή με το τυποποιημένο 
έντυπο κοινοποίησης στον OBI είναι οι 
κάτωθι: 
 
α. το όνομα  και η  διεύθυνση του 

παρασκευαστή, 
β. ένδειξη του κατά πόσον η παρασκευή 

πραγματοποιείται για τον σκοπό της 
εξαγωγής, για τον σκοπό της 
αποθήκευσης ή για τον σκοπό και της 
εξαγωγής και της αποθήκευσης, 

γ. το   κράτος   μέλος όπου θα 
πραγματοποιηθεί η παρασκευή και, 
κατά περίπτωση, η αποθήκευση, 
καθώς και το κράτος μέλος όπου θα 
πραγματοποιηθεί η πρώτη σχετική 
πράξη, κατά περίπτωση, πριν από 
την εν λόγω παρασκευή, 

δ. ο αριθμός του πιστοποιητικού που 
χορηγήθηκε στο κράτος μέλος 
παρασκευής και ο αριθμός του 
πιστοποιητικού που χορηγήθηκε στο 

κράτος μέλος της πρώτης σχετικής 
πράξης, εάν υπάρχουν, πριν από την 
εν λόγω παρασκευή, 

ε. για φάρμακα που προορίζονται για 
εξαγωγή σε τρίτες χώρες, ο αριθμός 
αναφοράς της άδειας κυκλοφορίας ή 
του ισοδύναμου εγγράφου τέτοιας 
άδειας σε κάθε τρίτη χώρα εξαγωγής, 
μόλις δημοσιοποιηθεί, και 

στ.η ημερομηνία κοινοποίησης στον OBI 
των ανωτέρω πληροφοριών. 

  
 

Άρθρο 7 
Δημοσίευση 

 
Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται με 
το τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης 
στον OBI, καθώς και η ημερομηνία 
κοινοποίησης των εν λόγω 
πληροφοριών, δημοσιεύονται στο Ειδικό 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ). 
Τυχόν τροποποιήσεις των πληροφοριών 
που κοινοποιούνται στον OBI με την εκ 
νέου κατάθεση του τυποποιημένου 
εντύπου κοινοποίησης στον OBI, δη-
μοσιεύονται αμελλητί στο Ειδικό Δελτίο 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ). 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
ΤΕΛΗ 

 
Άρθρο 8 

 
1. Για την καταχώρηση του 
τυποποιημένου εντύπου κοινοποίησης 
στον OBI μπορεί να προβλέπεται η 
καταβολή τέλους κοινοποίησης. 
 
2. Το ύψος του τέλους κοινοποίησης 
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του OBI, κατ' ανάλογη 
εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 
1733/1987, όπως ισχύει. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 9 

 
1. Η εξαίρεση προστασίας από το 
πιστοποιητικό εφαρμόζεται σε 
πιστοποιητικά που ζητήθηκαν το 
νωρίτερο από την 1η Ιουλίου 2019. 
 
2. Η εξαίρεση προστασίας από το 
πιστοποιητικό εφαρμόζεται επίσης σε 
πιστοποιητικά που ζητήθηκαν πριν από 
την 1η Ιουλίου 2019 και παράγουν 
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αποτελέσματα το νωρίτερο από την εν 
λόγω ημερομηνία. Η εξαίρεση 
εφαρμόζεται όμως στα εν λόγω 
πιστοποιητικά μόνο από τη 2α Ιουλίου 
2022. 
 
3. Η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε 
σε πιστοποιητικά που ξεκινούν να 

παράγουν αποτελέσματα πριν από την 
1η Ιουλίου 2019. 

  
 
 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ια 
  
Τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2   
στοιχεία β) και γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/933 
  
 

 
Σημειώσατε το κατάλληλο τετραγωνίδιο 

 
□ Νέα κοινοποίηση 
□ Επικαιροποίηση υφιστάμενης     

κοινοποίησης 
 

 
α) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του 
παρασκευαστή 

 
------- 

 

 
 
β) Σκοπός της παρασκευής 

  
□ Εξαγωγή 
□ Αποθήκευση 
□ Εξαγωγή και αποθήκευση 

 
 
γ) Κράτος μέλος όπου θα 
πραγματοποιηθεί η παρασκευή και κράτος 
μέλος όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη 
σχετική πράξη (κατά περίπτωση) πριν από 
την παρασκευή 

 
Κράτος μέλος παρασκευής  

  
[Κράτος μέλος της πρώτης σχετικής 
πράξης (κατά περίπτωση)]  
 

 
δ) Αριθμός του πιστοποιητικού που 
χορηγήθηκε στο κράτος μέλος 
παρασκευής και αριθμός του 
πιστοποιητικού που χορηγήθηκε στο 
κράτος μέλος της πρώτης σχετικής πράξης 
(κατά περίπτωση) πριν από την 
παρασκευή 

 
Πιστοποιητικό του κράτους μέλους 
παρασκευής 

 
[Πιστοποιητικό του κράτους μέλους της 
πρώτης σχετικής πράξης (κατά 
περίπτωση)]  
 

 
ε) Για φάρμακα που προορίζονται για 
εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αριθμός 
αναφοράς της άδειας κυκλοφορίας ή του 
ισοδύναμου εγγράφου τέτοιας άδειας, σε 
κάθε τρίτη χώρα εξαγωγής 

 
 

----------- 

  
  

  
Άρθρο 10 

Έναρξη Ισχύος 
 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει 
από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της   Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

  



  

245 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

 
 Από αυτά, ως μεγαλύτερης σημασίας, δημοσιεύονται παραπάνω τα υπ αριθμ. 4, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 25,  

28, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

. 

1. Νόμος 5562/1932 "Περί κυρώσεως 
της μεταξύ Ελλάδος και διαφόρων άλ-
λων χωρών υπογραφείσης εν Παρισί-
οις την 22α Νοεμβρίου 1928 Συμβά-
σεως περί Διεθνών Εκθέσεων" (ΦΕΚ 
221, Α΄ της 11.07.1932). 

 

2. Άρθρα 39 παράγραφος 1 και 40 του 
Ν.Δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α΄, 235 "Περί 
του Κώδικος των Δικηγόρων"). 

 

3. Νόμος 4307/1963, "Περί κυρώσεως 
της εν Παρισίοις υπογραφείσης την 
21ην Σεπτεμβρίου 1960 Πολυμερούς 
Συμφωνίας περί της αμοιβαίας διαφυ-
λάξεως του απορρήτου των εφευρέ-
σεων των αφορωσών την άμυναν και 
αίτινες έχουν αποτελέσει αντικείμενον 
αιτήσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας" 
(ΦΕΚ 79, Α΄ της 30.05.1963). 

 

4. Νόμος 4325/1963, "Περί εφευρέσεων 
αφορωσών την εθνικήν άμυναν της 
χώρας" (ΦΕΚ 156, Α΄ της 
27.09.1963). 

 

5. Υπουργική απόφαση ΟΙΚ. 56200 της 
19.10.1963 "Περί εφευρέσεων αφο-
ρωσών την Εθνικήν Άμυναν της χώ-
ρας" (ΦΕΚ 493, Β΄ της 04.11.1964). 

 

6. Νόμος 213/1975, "Κύρωση της Διε-
θνούς Σύμβασης των Παρισίων του 
1883 "Περί προστασίας της Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας" ως αυτή αναθεω-
ρήθη εν Στοκχόλμη την 14η Ιουλίου 
1967 (ΦΕΚ 258, Α΄ της 20.11.1975). 
 

7. Νόμος  472/1976 "Περί κυρώσεως 
του εν Παρισίοις υπογραφέντος την 

30ην Νοεμβρίου 1972 πρωτοκόλλου, 
τροποποιούντος την εν Παρισίοις την 
22αν Νοεμβρίου 1928 υπογραφείσαν 
Σύμβασιν περί των Διεθνών Εκθέσε-
ων" (ΦΕΚ 305, Α΄ την 16.11.1976). 

 

8. Νόμος 1607/1986 "Κύρωση της σύμ-
βασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που υπο-
γράφηκε στο Μόναχο στις 5 Οκτωβρί-
ου 1973" (ΦΕΚ 85, Α΄ της 
30.06.1986). 

 

9. Νόμος 1733/1987 "Μεταφορά τεχνο-
λογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινο-
τομία και σύσταση Επιτροπής Ατομι-
κής Ενέργειας" (ΦΕΚ 171, Α΄ της 
22.09.1987) όπως ισχύει. 

 

10. Άρθρο  18  παράγραφος α και β του 
Νόμου 1739/1987 "Διαχείριση των υ-
δατικών πόρων και άλλες διατάξεις" 
(ΦΕΚ 201, Α΄ της 20.11.1987). 

 

11. Υπουργική  απόφαση  15928/ΕΦΑ/ 
1253 της 24.12.1987 "Κατάθεση αίτη-
σης για χορήγηση διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγμα-
τος χρησιμότητας στον OBI και τήρη-
ση βιβλίων" (ΦΕΚ 778, Β΄ της 
31.12.1987). 

 

12. Προεδρικό  Διάταγμα 77/1988 "Διατά-
ξεις εφαρμογής της σύμβασης για την 
χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νό-
μο 1607/1986" (ΦΕΚ 33, Α΄ της 
25.02.1988). 
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13. Υπουργική απόφαση 5326/ΕΦΑ/ 485 
της 31.03.1988 "Ειδικό έντυπο για τις 
συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας" 
(ΦΕΚ 247, Β΄ της 27.04.1988). 

 

14. Νόμος 1883/1990, "Κύρωση της σύμ-
βασης για τη συνθήκη συνεργασίας 
για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 
έγινε στην Ουάσιγκτον στις 19 Ιουνίου 
1970 και τροποποιήθηκε στις 2 Ο-
κτωβρίου 1979 και 3 Φεβρουαρίου 
1984 (μαζί με τον Εκτελεστικό Κανο-
νισμό)" (ΦΕΚ 45, Α΄ της 29.03.1990). 

 
15. Προεδρικό Διάταγμα 16/1991 "Διατά-

ξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη 
συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με 
το Νόμο 1883/1990" (ΦΕΚ 6, Α΄ της 
24.01.1991). 

 
16. Προεδρικό  Διάταγμα  45/1991 "Νομι-

κή προστασία των τοπογραφιών 
προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία του Συμβουλίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 
όπως συμπληρώθηκε από τις απο-
φάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ" 
(ΦΕΚ 24, Α΄ της 01.03.1991). 

 

17. Άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγμα-
τος 54/1992 "Τροποποίηση διάταξης 
του Ν. 1733/1987" "Μεταφορά Τεχνο-
λογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Και-
νοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατο-
μικής Ενέργειας σε συμμόρφωση 
προς την συνθήκη ΕΟΚ" (ΦΕΚ 22, Α΄ 
της 14.02.1992). 

 

18. Νόμος 2029 "Κύρωση της Συμφωνίας 
για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτε-
χνίας (μαζί με το Παράρτημά της και 
τα προσαρτώμενα σ' αυτήν Πρωτό-
κολλα) και του Πρωτοκόλλου σχετικά 
με ενδεχόμενη τροποποίηση των ό-
ρων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας 
για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσι-
τεχνίας που έγιναν στο Λουξεμβούρ-

γο στις 15 Δεκεμβρίου 1989" (ΦΕΚ 55, 
Α΄ της 06.04.1992). 

 
19. Κανονισμός  (ΕΟΚ)  1768/1992  του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 
"Σχετικά με την καθιέρωση συμπλη-
ρωματικού πιστοποιητικού προστασί-
ας για τα φάρμακα" (EEEK L 182/1 
της 02.07.1992). 

 

20. Προεδρικό  Διάταγμα  232/1992 "Έξο-
δος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ι-
διοκτησίας (OBI) από το δημόσιο το-
μέα της 14ης Ιουλίου 1992" (ΦΕΚ 120, 
Α΄ της 14.07.1992). 

 

21. Νόμος  2128  "Κύρωση της Συνθήκης 
της Βουδαπέστης για τη διεθνή ανα-
γνώριση της κατάθεσης των μικροορ-
γανισμών στα πλαίσια της διαδικασίας 
για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 
έγινε στη Βουδαπέστη στις 28 Απριλί-
ου 1977 και ανανεώθηκε στις 26 Σε-
πτεμβρίου 1980" (μαζί με τον εκτελε-
στικό Κανονισμό) (ΦΕΚ 56, Α΄ της 
06.04.1993). 

 

22. Νόμος 2202/1994 "Κύρωση της πρά-
ξης αναθεώρησης του άρθρου 63 της 
Σύμβασης για τη χορήγηση Ευρωπαϊ-
κών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 
5ης Οκτωβρίου 1973" (ΦΕΚ 57, Α΄ της 
15.04.1994). 

 

23. Νόμος 2290/1995 "Κύρωση της Τελι-
κής Πράξης που περιλαμβάνει τα α-
ποτελέσματα των πολυμερών εμπορι-
κών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο 
του Γύρου Ουρουγουάης. (Συμφωνία 
για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιο-
κτησίας στον Τομέα του Εμπορίου)" 
(ΦΕΚ 28, Α΄ της 09.02.1995). 

 

24. Προεδρικό Διάταγμα  415/1995  "Συ-
μπλήρωση του ΠΔ 45/1991 (ΦΕΚ 24, 
Α΄) για τη νομική προστασία των το-
πογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων 87/54/ ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρί-
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ου 1986 και την Απόφαση 90/510/Ε-
ΟΚ έτσι όπως τροποποιήθηκε από τις 
Αποφάσεις 93/17/ΕΟΚ, 95/237/ΕΚ, 
94/700/ΕΚ, 94/828/ΕΚ και για την 
προσαρμογή του προς τις διατάξεις 
της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οι-
κονομικό Χώρο (ΕΟΧ) που κυρώθηκε 
με το Ν. 2155/1993 (ΦΕΚ 238, Α΄ της 
16.11.1995). 

 

25. Νόμος  2359/1995  "Εξυγίανση  της 
Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Α-
ναπτύξεως ΑΕ (ΕΤΒΑ ΑΕ) και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ 241, Α΄ της 
21.11.1995). 

 

26. Κανονισμός (ΕΚ) 240/1996 της "Επι-
τροπής της 31ης Ιανουαρίου 1996 
σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 
85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε 
κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς 
τεχνολογίας" (EEEK L 31/2 της 
09.02.1996). 

 

27. Νόμος 2385/1996 "Κύρωση του Κε-
φαλαίου II της Συνθήκης Συνεργασίας 
για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 
υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στις 19 
Ιουνίου 1970 και τροποποιήθηκε στις 
2 Οκτωβρίου 1979 και 3 Φεβρουαρί-
ου 1984 και των αντίστοιχων σ' αυτό 
κανόνων του Εκτελεστικού Κανονι-
σμού της Συνθήκης Συνεργασίας για 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας" (ΦΕΚ 
42, Α΄ της 07.03.1996). 

 

28. Νόμος 2417/1996 "Κύρωση του Δια-
κανονισμού της Χάγης για τη διεθνή 
κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων 
και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 
1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη 
στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συ-
μπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλ-
μης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τρο-
ποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 
Σεπτεμβρίου 1979" (ΦΕΚ 139 Α΄ της 
03.07.1996). 

 

29. Νόμος 2418/1996 "Κύρωση του Δια-
κανονισμού του Στρασβούργου που 

αφορά τη Διεθνή Ταξινόμηση των Δι-
πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 24ης 
Μαρτίου 1971, όπως τροποποιήθηκε 
στις 28 Σεπτεμβρίου 1979" (ΦΕΚ 140 
Α΄ της 03.07.1996). 

 
30. Κανονισμός (ΕΚ) 1610/1996 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά 
με την καθιέρωση συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας για τα φυ-
τοπροστατευτικά προϊόντα (EEEK L 
198/30 της 08.08.1996). 

 

31. Υπουργική απόφαση 30560/ 544 "Κα-
τάθεση αίτησης στον OBI για χορήγη-
ση συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα (ΦΕΚ 665 Β΄ της 
07.08.1997). 

 

32. Νόμος 2516/1997 “Ίδρυση και λει-
τουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 159 Α’ της 08.08.1997) (άρθρο 
27). 

 
33. Προεδρικό Διάταγμα 259/1997 "Διατά-

ξεις εφαρμογής του Διακανονισμού 
της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των 
βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγ-
μάτων που κυρώθηκε με το νόμο 
2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό 
τίτλο προστασίας" (ΦΕΚ 185 Α΄ της 
19.09.1997). 

 
34. Υπουργική απόφαση 10912/ΕΦΑ/ 

2333 "Ορισμός Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας (OBI)" (ΦΕΚ 890 Β΄ της 
08.10.1997). 

 
35. Νόμος 2557 “Θεσμοί, μέτρα και δρά-

σεις πολιτικής ανάπτυξης”, άρθρο 1 
παράγραφος 18 (ΦΕΚ 271 Α΄ της 
24.12.1997) 

 
36. Υπουργική απόφαση 14905/ ΕΦΑ 

3058 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για 
χορήγηση συμπληρωματικού πιστο-
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ποιητικού προστασίας για τα φάρμα-
κα" (ΦΕΚ 1162 Β΄ της 30.12.1997). 

 
37. Υπουργική απόφαση 3111/ΕΦΑ/433 

"Τροποποίηση της 15928/ΕΦΑ/1253 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 778/B/ 
31.12.1987) περί: Κατάθεσης αίτησης 
για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος 
χρησιμότητας στον OBI και τήρηση 
Βιβλίων" (ΦΕΚ 309 Β΄, 27.03.1998). 

 
38. Νόμος 2697/1999 “Κύρωση της Συμ-

φωνίας του Λοκάρνο σχετικά με τη 
Διεθνή Ταξινόμιση των βιομηχανικών 
σχεδίων (ΦΕΚ 62 Α’ της 01.04.1999)  

 
39. Νόμος 2919 “Σύνδεση έρευνας και τε-

χνολογίας με την παραγωγή και άλ-
λες διατάξεις”, άρθρο 1 (ΦΕΚ 128 Α΄ 
της 25.06.2001). 

 

40. Νόμος 2943/2001 “Έκτιση ποινών ε-
μπόρων ναρκωτικών και άλλες διατά-
ξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης” 
(ΦΕΚ 203, Α΄, 12.09.2001) και συγκε-
κριμένα άρθρα 6 έως και 11 που αφο-
ρούν τη σύσταση και δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων, τα 
οποία εκδικάζουν και υποθέσεις ε-
φευρέσεων, βιομηχανικών σχεδίων 
και μεταφοράς τεχνολογίας. 

 

41. Προεδρικό Διάταγμα 321 “Προσαρμο-
γή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου για την έννομη προστασία των 
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων” (ΦΕΚ 
218, Α΄,1.10.2001). 

 

42. Προεδρικό Διάταγμα 161/31.05.2002 
“Προσαρμογή του Προεδρικού Δια-
τάγματος 259/1997 προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Οκτωβρίου 1998 για τη νομι-
κή προστασία σχεδίων και υποδειγ-
μάτων” (ΦΕΚ Α΄ 149/26.06.2002). 

 

43. Κοινή Υπουργική Απόφαση 14113 Ε-
ΦΑ 3850 “Τροποποίηση της κοινής Υ-
πουργικής Απόφασης 12149/ Ε-
ΦΑ/2248 (ΦΕΚ Β΄ 1240/11.10.2000) 
‘Βραβεία και οικονομική ενίσχυση ε-
φευρετών’”, (ΦΕΚ 8, Β΄,13.01.2003). 

 

44. Κανονισμός (ΕΚ) 1891/2004 της Επι-
τροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2004    
“Για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 
1383/2003 του συμβουλίου για την  
παρέμβαση των τελωνειακών αρχών 
έναντι εμπορευμάτων που είναι ύπο-
πτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώ-
ματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
έναντι των εμπορευμάτων που διαπι-
στώνονται ότι παραβιάζουν παρόμοια 
δικαιώματα” (EEEK L 328 της 
30.10.2004).  

 

45. Νόμος 3396 “Κύρωση της Πράξης Α-
ναθεώρησης της Σύμβασης για τη χο-
ρήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρω-
παϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 5ης 
Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιή-
θηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991) της 
29ης Νοεμβρίου 2000”, μετάφραση 
στην ελληνική, άρθρα πρώτο, δεύτερο 
και τρίτο (ΦΕΚ 246, Α΄, 06.10.2005).  

 
46. Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α) 

83657 “Εναρμόνιση της ελληνικής νο-
μοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτι-
κή στον τομέα της παραγωγής και της 
κυκλοφορίας φαρμάκων που προορί-
ζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμ-
μόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/ 
1983/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώ-
δικα για τα φάρμακα που προορίζο-
νται για ανθρώπινη χρήση», όπως 
τροποποιήθηκε από τις υπ' αριθμ. 
2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ Οδηγίες για 
τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής 
προέλευσης και το άρθρο 31 της υπ' 
αριθμ. 2002/1998/ΕΚ Οδηγία για τη 
θέσπιση προτύπων ποιότητας και α-
σφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, 



  

249 

 

την επεξεργασία, την αποθήκευση και 
τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και 
συστατικών αίματος”, άρθρο 11 πα-
ράγραφος 6 (ΦΕΚ 59 Β΄, 
24.01.2006). 

 
47. Κανονισμός (ΕΚ) 1172/2007 της Επι-

τροπής της 5ης Οκτωβρίου 2007, που 
τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1891/2004 για τη θέσπιση διατάξεων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) α-
ριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για 
την παρέμβαση των τελωνειακών αρ-
χών έναντι εμπορευμάτων που είναι 
ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και για τα μέτρα που πρέπει να λαμ-
βάνονται έναντι των εμπορευμάτων 
που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν 
παρόμοια δικαιώματα. 

 
48. Υπουργική Απόφαση 11475/ΕΦΑ/ 

2388/ΦΕΚ Β΄/1165/25.06.2008 “Δια-
δικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ 
για εξάμηνη παράταση της διάρκειας 
ισχύος του συμπληρωματικού πιστο-
ποιητικού προστασίας για παιδιατρικά 
φάρμακα”. 

 
49. Υπουργική Απόφαση 10374/ΦΕΚ Β’/ 

1594/04.08.2009 “Διαδικασία κατάρ-
τισης της έκθεσης έρευνας ή της τελι-
κής έκθεσης έρευνας από τον ΟΒΙ”. 

 
50. Κανονισμός (ΕΚ) 469/2009 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 6ης Μαΐου 2009 “Περί του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας για τα φάρμακα”.  

 
51. Νόμος 3842/ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010 

"Αποκατάσταση φορολογικής δικαιο-
σύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυ-
γής και άλλες διατάξεις". 

 
52. Υπουργική Απόφαση 11970/ Β0012/ 

ΠΟΛ.1203/10 (ΦΕΚ 2147 Β΄/ 
31.12.2010) “Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων, και διαδικασιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-

θρου 71 ‘Φορολογικά κίνητρα ευρεσι-
τεχνίας’ του N. 3842/2010 (ΦΕΚ 
Α΄/58/ 23.4.2010)”. 

 
53. Νόμος 3966/ΦΕΚ 118 Α΄/24.05.2011 

“Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά-
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑ- 
ΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις”, άρθρο 
53 “Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με 
την Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την 
επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ι-
διοκτησίας”.  

 
54. Προεδρικό Διάταγμα 46/23.04.2012 

(ΦΕΚ Α’ 95), “Τροποποίηση του ΠΔ 
77/1988 (Α’ 33) κατ’ εφαρμογή της 
Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης 
για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 29ης 
Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε με το 
Ν. 3396/2005 (Α’ 246)”.  

 
55. Απόφαση Πρωθυπουργού και αρμό-

διου Υπουργού αριθ. 30376/Δ106 721 
/ 5.7.2012 (ΦΕΚ Β’  2094/6.7.2012), 
“Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων Αθανάσιο Σκορδά”. 

 
56. Νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/ 

23.07.2013) "Φορολογία εισοδήμα-
τος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και 
του Ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις". 

 
57. Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 

(ΦΕΚ Β’ 3258), “ Ηλεκτρονική διακίνη-
ση εγγράφων από και προς τον Ορ-
γανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτη-
σης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγ-
ματος”. 
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58. Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκου 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
8ης Ιουνίου 2016 «Περί προστασίας της 
τεχνογνωσίας της 8ης Ιουνίου 2016 
«Περί προστασίας της τεχνογνωσίας 
και των επιχειρηματικών πληροφοριών 
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτη-
ση, χρήση και αποκάλυψή τους. 
 

59.  Υπουργική Απόφαση 33486/2020 
(ΦΕΚ Β’ 1258) “Διαδικασία κοινοποίη-
σης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ι-
διοκτησίας (OBI) της έναρξης παρα-
σκευής στην Ελλάδα προϊόντος ή φαρ-
μάκου που προστατεύεται με συμπλη-
ρωματικό πιστοποιητικό προστασίας 
για τα φάρμακα, σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό (ΕΕ) 2019/933 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ης Μαΐου 2019 για την τροπο-
ποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
469/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 
περί του συμπληρωματικού πιστοποιη-
τικού προστασίας για τα φάρμακα 
(ΣΠΠΦ)”. 
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