ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (PCT)
(οι τιμές ισχύουν από 01.01.2018)
Πληρωμές προς:
ALPHA BANK, κατάστημα Αμαρουσίου,
αρ. λογ.: 146002002008632
IBAN : GR 92 0140 1460 1460 0200 2008 632
Για κάθε Διεθνή Αίτηση (PCT) πληρώνονται τρία είδη τελών κατά την διάρκεια της Διεθνούς Φάσης της
διαδικασίας.
Τέλος Διαβίβασης
Καν. 14
Το τέλος αυτό πληρώνεται στον Ο.Β.Ι. προς όφελός του ως “Γραφείο Παραλαβής
Διεθνών Αιτήσεων”, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. και ανέρχεται στο
ποσό των :
Τέλος Διεθνούς Έρευνας
Καν. 16.1
Το τέλος αυτό πληρώνεται στον Ο.Β.Ι. προς όφελος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Δ.Ε.
(European Patent Office), που λειτουργεί ως Διεθνής Αρχή Έρευνας (ISA), ορίζεται
απ΄ αυτό και ανέρχεται στο ποσό των :

115€

1.775 €
από την
1/4/2018

Διεθνές Τέλος Κατάθεσης
Καν. 15.2

α. Για φυσικά πρόσωπα, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και
κατοικούν στην Ελλάδα (μείωση τέλους κατά 90 %)
(http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction.pdf)
Το τέλος αυτό πληρώνεται στον Ο.Β.Ι. προς όφελος του Διεθνούς Γραφείου
(International Bureau) από το οποίο ορίζεται και ανέρχεται στο ποσό των:

116,30 €

Το Διεθνές Τέλος Κατάθεσης περιλαμβάνει επίσης ένα συμπληρωματικό ποσό
για κάθε επιπλέον φύλλο μετά το 30ό (στο σύνολο των 30 φύλλων
υπολογίζονται τα φύλλα της αίτησης) το οποίο ανέρχεται στο ποσό των:

1,30 €

β. Για νομικά πρόσωπα, και όλους τους υπόλοιπους, που δεν εμπίπτων
στην προηγούμενη παράγραφο
Το τέλος αυτό πληρώνεται στον Ο.Β.Ι. προς όφελος του Διεθνούς Γραφείου
(International Bureau) από το οποίο ορίζεται και ανέρχεται στο ποσό των:

1.163 €

Το Διεθνές Τέλος Κατάθεσης περιλαμβάνει επίσης ένα συμπληρωματικό ποσό για
κάθε επιπλέον φύλλο μετά το 30ό (στο σύνολο των 30 φύλλων υπολογίζονται
τα φύλλα της αίτησης) το οποίο ανέρχεται στο ποσό των:

13 €

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ
1.
Καν. 14

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ
Το Γραφείο Παραλαβής επιβάλλει την πληρωμή του Τέλους Διαβίβασης για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του σχετικά με την παραλαβή, τον έλεγχο και την διαβίβαση των εγγράφων της
Διεθνούς Αίτησης στο Διεθνές Γραφείο (με έδρα τη Γενεύη) και την Διεθνή Αρχή Έρευνας (με
έδρα τη Χάγη) αντίστοιχα.
Πληρώνεται στον Ο.Β.Ι. μέχρι την λήξη της προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία
παραλαβής της Διεθνούς Αίτησης.

2.
Καν. 16

ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το Τέλος Διεθνούς Έρευνας αποδίδεται άμεσα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), που έχει ορισθεί για την Ελλάδα ως η αρμόδια Διεθνής Αρχή Έρευνας
(ISA), προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύνταξη της Διεθνούς Έκθεσης Έρευνας (International
Search Report).
Πληρώνεται στον Ο.Β.Ι. μέχρι την λήξη της προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία
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παραλαβής της Διεθνούς Αίτησης.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το Γραφείο Παραλαβής επιστρέφει το Τέλος Έρευνας στον καταθέτη σε δύο περιπτώσεις:
α.
όταν το Γραφείο Παραλαβής διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να δοθεί ημερομηνία κατάθεσης
στην Διεθνή Αίτηση λόγω των ελλείψεων που διαπιστώνονται σύμφωνα με τον κανόνα 11
Καν. 16.2
(1).
β.
όταν η Διεθνής Αίτηση αποσύρεται ή θεωρείται αποσυρθείσα πριν την διαβίβαση του
Έρευνας (search copy) στην Διεθνή Αρχή Έρευνας.
ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Όταν η Διεθνής Αίτηση διεκδικεί προτεραιότητα από μία προηγούμενη Διεθνή Αίτηση για την
οποία έχει συνταχθεί Έρευνα από την ίδια Διεθνή Αρχή Έρευνας και εφόσον η Διεθνής Έκθεση
Έρευνας της μεταγενέστερης Διεθνούς Αίτησης βασίζεται στα αποτελέσματα της προηγούμενης
Καν. 16.3
Διεθνούς Έρευνας, τότε η Διεθνής Αρχή Έρευνας επιστρέφει στον καταθέτη το Τέλος Έρευνας,
που έχει πληρωθεί για την μεταγενέστερη Διεθνή Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σύμφωνα με τον κανόνα 23.1 (PCT) η απαραίτητη προϋπόθεση για την διαβίβαση του Εγγράφου Έρευνας (Search Copy) στην αρμόδια Διεθνή
Αρχή Έρευνας (ISA) είναι η πληρωμή του Τέλους ΔιεθνούςΈ. Συνεπώς, αν ο καταθέτης έχει ενδιαφέρον μπορεί να πληρώσει το τέλος
αυτό ταυτόχρονα με την κατάθεση της Διεθνούς Αίτησης, προκειμένου να γίνει έγκαιρα η διαβίβαση του Εγγράφου Έρευνας και να
αποφευχθεί η καθυστέρηση στην σύνταξη της Διεθνούς Έκθεσης Έρευνας.
Σημειώνουμε ότι η Διεθνής Έκθεση Έρευνας ολοκληρώνεται μέσα σε τρείς μήνες από την παραλαβή του Εγγράφου Έρευνας από την
Διεθνή Αρχή Έρευνας ή σε εννέα μήνες από την ημερομηνία προτεραιότητας. Χρησιμοποιείται οποιαδήποτε ημερομηνία λήγει αργότερα.

3.

Καν. 15.2

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Το Διεθνές Τέλος Κατάθεσης αποδίδεται στο Διεθνές Γραφείο για την πραγματοποίηση των
διαφόρων αρμοδιοτήτων, του όπως είναι: α) η δημοσίευση της Διεθνούς Αίτησης β) η αποστολή
των ποικίλων γνωστοποιήσεων αναφορικά με την πορεία της διαδικασίας τόσο προς τον
καταθέτη, προς το Γραφείο Παραλαβής, προς την Διεθνή Αρχή Έρευνας, προς την Διεθνή Αρχή
Προκαταρκτικής Εξέτασης όσο προς τα Εθνικά Γραφεία των χωρών που έχουν προσδιορισθεί ή
έχουν επιλεχθεί από τον καταθέτη.
Το τέλος αυτό πληρώνεται στον Ο.Β.Ι. μέχρι την λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας ενός
μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της Διεθνούς Αίτησης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Το Γραφείο Παραλαβής επιστρέφει το Διεθνές Τέλος Κατάθεσης στον καταθέτη στις ακόλουθες
δύο περιπτώσεις:
α. όταν το Γραφείο Παραλαβής διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να δοθεί ως ημερομηνία Διεθνούς
Κατάθεσης η ημερομηνία παραλαβής της Διεθνούς Αίτησης, λόγω έλλειψης των
προϋποθέσεων του άρθρου 11 (1).
Καν. 15.4
β.

όταν η Διεθνής Αίτηση αποσύρεται ή θεωρείται αποσυρθείσα πριν από την διαβίβαση του
Πρωτοτύπου Αντιγράφου (Record Copy) στο Διεθνές Γραφείο.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Εάν το Τέλος Διαβίβασης, το Τέλος Διεθνούς Έρευνας και το Διεθνές Τέλος Κατάθεσης δεν
πληρωθούν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία τότε το Γραφείο Παραλαβής (Ο.Β.Ι.) προσκαλεί
Καν. 16.α.1
τον καταθέτη να καταβάλλει τα οφειλόμενα τέλη καθώς επίσης και το Τέλος Εκπρόθεσμης
Πληρωμής μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης αυτής της πρόσκλησης.
Το Τέλος Εκπρόθεσμης Πληρωμής αντιστοιχεί:


Καν. 16.α.2



Για φυσικά πρόσωπα, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και κατοικούν στην
Ελλάδα (μείωση τέλους κατά 90 %)
στο 50% του Διεθνούς Τέλους Κατάθεσης (116,30 €), δηλ. στο ποσό των:
58,15 €
Για νομικά πρόσωπα, και όλους τους υπόλοιπους, που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη παράγραφο
στο 50% του Διεθνούς Τέλους Κατάθεσης (1.163 €), δηλ. στο ποσό των 581,50€

Τυχόν μη συμμόρφωση του καταθέτη με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις
συνεπάγεται την απόσυρση της Διεθνούς Αίτησης.
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