Απλή Έκθεση Έρευνας (ΑΕΕ)
ή
Έκθεση Έρευνάς με Αιτιολογημένη Γνώμη (ΕΕΑΓ).
Σύμφωνα με το Νόμο 1733/1987 τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) χορηγούνται για επινοήματα
νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής
εφαρμογής.
Κατά τη διαδικασία χορήγησης ενός διπλώματος και για να διαπιστωθεί το κατά πόσο η
συγκεκριμένη αίτηση πληροί τα παραπάνω τρία κριτήρια που ορίζει ο νόμος, ο ΟΒΙ
πραγματοποιεί παγκόσμια έρευνα και συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται τα πλέον
σχετικά με το αντικείμενο της αίτησης έγγραφα που αποκάλυψε η έρευνα (πλησιέστερη στάθμη
της τεχνικής). Τα έγγραφα αυτά παρατίθενται στη δεύτερη σελίδα της έκθεσης έρευνας
συνοδευόμενα από ειδικά σύμβολα, πχ. Χ, Υ, Α, ..., τα οποία υποδεικνύουν το κατά πόσο τα
έγγραφα αυτά προσβάλλουν το «νέο» ή την «εφευρετική δραστηριότητα» της υπό εξέταση
εφευρεσης.
Αυτός ο τύπος έκθεσης έρευνας ονομάζεται Απλή Έκθεση Έρευνας (ΑΕΕ) και δεν περιέχει
κανένα επιπλέον σχόλιο εκ μέρους του ΟΒΙ.
Η Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (ΕΕΑΓ) πέραν της παράθεσης των σχετικών
εγγράφων με τα ειδικά σύμβολα, περιλαμβάνει και επεξηγηματικά σχόλια τα οποία ερμηνεύουν
την έκθεση έρευνας και αναλύουν το γιατί τα αναφερόμενα έγγραφα μπορεί προσβάλουν την υπό
εξέταση εφεύρεση ή όχι. Μέρος των επεξηγηματικών σχολίων αναφέρεται επίσης στο κριτήριο
της βιομηχανικής εφαρμογής.
Η ύπαρξη των σχολίων έχει μεγάλη αξία τόσο για τον ίδιο τον εφευρέτη όσο και για τρίτα
πρόσωπα καθώς δίνει μία σαφή εικόνα του επιπέδου καινοτομίας και εφευρετικής
δραστηριότητας της αίτησης και κατά συνέπεια του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα προκύψει
από αυτήν.
Επιπλέον, η Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη παρέχει σημαντική βοήθεια στον
καταθέτη στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, όπως το εάν αξίζει να συνεχίσει τη διαδικασία
για έκδοση διπλώματος ή όχι, αν έχει νόημα να προχωρήσει σε κατάθεση Ευρωπαϊκής ή
Διεθνούς αίτησης και τι είδους προσαρμογές πρέπει να κάνει στο κείμενο της αίτησής του, και
τέλος τι δυνατότητες θα έχει μελλοντικά στο να εκμεταλλευτεί οικονομικά τα δικαιώματα που θα
του παρέχει το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Οι καταθέτες οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ή Δίπλωμα
Τροποποίησης (ΔΤ) μετά την 31 η Αυγούστου 2009 έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ΑΕΕ
ή την ΕΕΑΓ καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.
Η επιλογή μπορεί να γίνει είτε κατά την κατάθεση της αίτησης συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο
του εντύπου στην πρώτη σελίδα, είτε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τη συμπλήρωση 4μηνου από την
ημερομηνία κατάθεσης συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ».
Και στις δύο περιπτώσεις για να ισχύσει η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται και από την πληρωμή
του αντίστοιχου τέλους.
Σε περίπτωση μη πληρωμής του ενός από τα δύο τέλη Έκθεσης Έρευνας, η αίτηση αυτοδίκαια
μετατρέπεται σε αίτηση για ΠΥΧ, όπως ορίζει ο Νόμος 1733/87.
Τονίζεται πάντως, ότι η Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη, όπως και η Απλή
Έκθεση Έρευνας, έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν επηρεάζει τη χορήγηση
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
→

(περισσότερες πληροφορίες καθώς και παραδείγματα Απλής Έκθεσης Έρευνας και Έκθεση Έρευνας με
Αιτιολογημένη Γνώμη θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του ΟΒΙ: www.obi.gr)

