Ένας αναλυτικός οδηγός για τη διαδικασία χορήγησης
Ο παρών οδηγός παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα βήματα της διαδικασίας χορήγησης ενός ευρωπαϊκού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Προτού καταθέσετε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτή
είναι η καλύτερη επιλογή για την εφεύρεσή σας.

1 Πριν από την κατάθεση αίτησης για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Πρώτον, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι είναι οι εφευρέσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Μια εφεύρεση μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα προϊόν, μια διαδικασία ή μια συσκευή. Για να μπορεί να
κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να είναι νέα, βιομηχανικά εφαρμόσιμη και να εμπεριέχει
εφευρετική δραστηριότητα.
Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν ισχύ σε μεμονωμένες χώρες για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Γενικά
χορηγούνται από ένα εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή ένα περιφερειακό γραφείο, όπως το ΕΓΔΕ. Ένα
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να εμποδίζει τρίτους να υλοποιούν, χρησιμοποιούν ή
πωλούν την εφεύρεσή του, χωρίς τη δική του συναίνεση.
Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν πρέπει να συγχέονται με τα άλλα είδη διαθέσιμων δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας:
υποδείγματα χρησιμότητας μπορούν να καταχωρηθούν σε ορισμένες χώρες, για την προστασία τεχνικών
καινοτομιών που μπορεί να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, Τα πνευματικά
δικαιώματα προστατεύουν δημιουργικά και καλλιτεχνικά έργα, όπως λογοτεχνικά κείμενα, μουσικές συνθέσεις και
μεταδόσεις από μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και ορισμένες άλλες χρήσεις. Τα εμπορικά σήματα είναι διακριτικά
σύμβολα που ταυτοποιούν επωνυμίες προϊόντων ή υπηρεσιών. Μπορεί να συντίθενται από δισδιάστατα ή
τρισδιάστατα στοιχεία, όπως όπως γράμματα, αριθμοί, λέξεις, σχήματα, λογότυπα ή εικόνες, ή ακόμα και ήχους. Τα
σχέδια και τα υποδείγματα προστατεύουν την οπτική εμφάνιση ενός προϊόντος, δηλαδή το σχήμα και το χρώμα του.
Πριν από την κατάθεση μιας αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συνιστάται η διεξαγωγή μιας έρευνας στα
υπάρχοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

2 Αίτηση
Υπάρχουν διαφορετικές διαδρομές για την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η καλύτερη διαδρομή για εσάς
θα εξαρτηθεί από την εφεύρεσή σας και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείστε. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δέχεται αιτήσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
(EPC) και της Συνθήκης Συνεργασίας για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT). Εάν επιζητείτε προστασία σε λίγες μόνο
χώρες, μπορεί να είναι καλύτερο να καταθέσετε απευθείας αίτηση για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε καθένα από
τα αντίστοιχα εθνικά γραφεία.
Μια αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποτελείται από:
μια αίτηση για χορήγηση
μια περιγραφή της εφεύρεσης
αξιώσεις
σχέδια (εάν υπάρχουν)
μια περίληψη.
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στο ΕΓΔΕ σε οποιαδήποτε γλώσσα. Ωστόσο, οι επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ
είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Εάν η αίτηση δεν έχει κατατεθεί σε μία από αυτές τις γλώσσες, θα
πρέπει να υποβληθεί και μια μετάφραση. Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες ενός επαγγελματία εκπροσώπου είναι
υποχρεωτικές μόνο για τους αιτούντες που κατοικούν ή εδρεύουν εκτός Ευρώπης, το ΕΓΔΕ συμβουλεύει όλους τους
αιτούντες να ζητήσουν νομικές συμβουλές.

3 Κατάθεση και εξέταση διατυπώσεων
Το πρώτο βήμα στη διαδικασία χορήγησης ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι η εξέταση κατά την
κατάθεση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο του κατά πόσον έχουν παρασχεθεί όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες και έγγραφα, έτσι ώστε να μπορεί να χορηγηθεί στη αίτηση ημερομηνία κατάθεσης.
Απαιτούνται τα εξής:
μια ένδειξη επιδίωξης απόκτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
τα στοιχεία ταυτότητας του καταθέτη
μια περιγραφή της εφεύρεσης
μια αναφορά σε τυχόν ήδη υποβληθείσα αίτηση.
Εάν δεν κατατεθούν αξιώσεις, αυτές θα πρέπει να κατατεθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών.
Ακολουθεί η εξέταση των διατυπώσεων σχετικά με ορισμένες τυπικές πτυχές της αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της
μορφής και του περιεχομένου της αίτησης χορήγησης, των σχεδίων και της περίληψης, του καθορισμού του
εφευρέτη, του διορισμός ενός επαγγελματία εκπροσώπου, των αναγκαίων μεταφράσεων και των οφειλόμενων τελών.

4 Έρευνα
Παράλληλα με την εξέταση των διατυπώσεων, συντάσσεται μια έκθεση ευρωπαϊκής έρευνας που αναφέρει όλα
τα έγγραφα στη διάθεση της Υπηρεσίας που θεωρούνται σημαντικά για την αξιολόγηση της καινοτομίας και της
εφευρετικής δραστηριότητας. Η έκθεση έρευνας βασίζεται στις αξιώσεις της αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη την περιγραφή και τα τυχόν σχέδια. Αμέσως μετά τη σύνταξή της, η έκθεση
έρευνας αποστέλλεται στον αιτούντα, μαζί με αντίγραφο των τυχόν αναφερόμενων εγγράφων και μια πρ ώτη
γνωμοδότηση για το εάν η διεκδικούμενη εφεύρεση και η αίτηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Σύμβασης για το
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

5 Δημοσίευση της αίτησης
Η αίτηση δημοσιεύεται - συνήθως μαζί με την έκθεση έρευνας - 18 μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
ή την ημερομηνία προτεραιότητας. Στη συνέχεια, οι αιτούντες έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες για να αποφασίσουν
αν πρέπει ή όχι να συνεχίσουν με την αίτησή τους, ζητώντας ουσιαστική εξέταση. Εναλλακτικά, ένας αιτών που έχει
ζητήσει ήδη την εξέταση αυτή, θα κληθεί να επιβεβαιώσει εάν η αίτηση θα πρέπει να προχωρήσει. Εντός του ιδίου
χρονικού ορίου, ο αιτών πρέπει να καταβάλει το σχετικό τέλος καθορισμού και, κατά περίπτωση, τα τέλη επέκτασης.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης, η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει προσωρινή προστασία
της ευρεσιτεχνίας στα κράτη που ορίζονται στην αίτηση, όπως δημοσιεύθηκε. Ωστόσο, μπορεί να είναι απαραίτητο
βάσει της εθνικής νομοθεσίας να κατατεθεί μετάφραση των αξιώσεων στο αρμόδιο γραφείο διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και η μετάφραση αυτή να δημοσιευθεί.

6 Ουσιαστική εξέταση
Μετά την υποβολή της αίτησης για εξέταση, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εξετάζει εάν η αίτηση
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η εφεύρεση στην οποία αφορά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Σύμβασης
για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και, ειδικότερα, αν η εφεύρεση δύναται να κατοχυρωθεί με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας. Ένα τμήμα εξέτασης συνήθως συντίθεται από τρεις εξεταστές, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε
επικοινωνία με τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο αυτού. Η απόφαση για την αίτηση λαμβάνεται από το τμήμα εξέτασης
στο σύνολό του, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα.

7 Η χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
Εάν το τμήμα εξέτασης αποφασίσει ότι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να χορηγηθεί, εκδίδει απόφαση για το
σκοπό αυτό. Μια ανακοίνωση της χορήγησης δημοσιεύεται στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μόλις
κατατεθούν οι απαιτούμενες μεταφράσεις των αξιώσεων και καταβληθούν τα τέλη χορήγησης και δημοσίευσης. Η
απόφαση για τη χορήγηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής. Το χορηγούμενο
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένα «πακέτο» των επιμέρους εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

8 Επικύρωση
Μόλις δημοσιευθεί η ανακοίνωση της χορήγησης, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να επικυρωθεί σε κάθε ένα από
τα καθορισμένα κράτη, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, προκειμένου να διατηρήσει την προστατευτική του ισχύ και
να είναι εφαρμόσιμο κατά των παραβατών. Σε ορισμένα συμβαλλόμενα κράτη, ο κάτοχος του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας ενδέχεται να πρέπει να καταθέσει μετάφραση των προδιαγραφών σε μια επίσημη γλώσσα του εθνικού
γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ανάλογα με τη σχετική εθνική νομοθεσία, ο αιτών μπορεί επίσης να πρέπει να
καταβάλει ορισμένα τέλη εντός μιας ορισμένης προθεσμίας.

9 Ένσταση
Μετά τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τρίτα πρόσωπα - συνήθως ανταγωνιστές του
αιτούντος - μπορούν να εγείρουν ενστάσεις εάν πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να έχει χορηγηθεί το δίπλωμα. Οι λόγοι
που θα μπορούσαν να προβάλουν είναι για παράδειγμα ότι η εφεύρεση στερείται πρωτοτυπίας ή δεν εμπεριέχει
εφευρετική δραστηριότητα. Η ειδοποίηση ένστασης πρέπει να κατατεθεί εντός εννέα μηνών από την ανακοίνωση της
χορήγησης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τα τμήματα ενστάσεων,
τα οποία συνήθως αποτελούνται από τρεις εξεταστές.

10 Περιορισμός/ ανάκληση
Το στάδιο αυτό μπορεί επίσης να αποτελείται από διαδικασίες ανάκλησης ή περιορισμού που κινούνται από τον ίδιο
τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά τη χορήγηση του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να ζητήσει την ανάκληση ή τον περιορισμό του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας του. Η απόφαση για τον περιορισμό ή την ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας και ισχύει ab initio σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη για τα οποία χορηγήθηκε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

11 Έφεση
Εναντίον των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σχετικά με θέματα όπως η
απόρριψη της αίτησης, μπορεί να ασκηθεί έφεση. Οι αποφάσεις για τις εφέσεις λαμβάνονται από τα ανεξάρτητα
συμβούλια εφέσεων του ΕΓΔΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι δυνατή η κατάθεση αιτήματος
επανεξέτασης από το Διευρυμένο Συμβούλιο Εφέσεων.

