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Η προστασία των εφευρέσεων σας στο εξωτερικό: Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την PCT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ακολούθως παρατίθεται μια συλλογή από συχνές ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους σχετικά
με τη Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT). Για περισσότερες πληροφορίες και
σημεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στην Ερώτηση 30.
1)

Έχω μια εφεύρεση. Πώς μπορώ να την προστατεύσω σε πολλές χώρες;

Έχετε στη διάθεσή σας τρεις επιλογές. Για παράδειγμα:

2)

(α)

μπορείτε να υποβάλετε ξεχωριστές αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ταυτόχρονα
σε όλες τις χώρες στις οποίες θα θέλατε να προστατεύσετε την εφεύρεσή σας (για ορισμένες χώρες ενδέχεται να διατίθενται περιφερειακά διπλώματα ευρεσιτεχνίας)

(β)

μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα της Σύμβασης των
Παρισίων (ένα από τα κράτη μέλη της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), και στη συνέχεια να υποβάλετε χωριστές αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε άλλες χώρες της Σύμβασης των Παρισίων εντός 12 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτής της πρώτης αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που σας δίνει το πλεονέκτημα σε όλες τις χώρες από την ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης

(γ)

μπορείτε να υποβάλετε αίτηση βάσει της PCT. Αυτή είναι η απλούστερη, ευκολότερη και
οικονομικότερη από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές.

Τι είναι η Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT);

Η PCT είναι μια διεθνής συνθήκη, ελεγχόμενη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(WIPO), ανάμεσα σε περισσότερες από 140 χώρες της Σύμβασης των Παρισίων. Η PCT επιτρέπει σε
έναν αιτούντα να ζητήσει προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας για μια εφεύρεση ταυτόχρονα σε καθεμία
από ένα μεγάλο αριθμό χωρών, με την υποβολή μιας ενιαίας «διεθνούς» αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αντί να υποβάλει πολλές ξεχωριστές εθνικές ή περιφερειακές αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παραμένει υπό τον έλεγχο των εθνικών ή περιφερειακών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε αυτό που ονομάζεται «εθνική φάση».
Εν συντομία, η διαδικασία PCT περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά βήματα:
Κατάθεση: καταθέτετε μια διεθνή αίτηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διατύπωσης της PCT, σε μία
γλώσσα και πληρώνετε ένα σύνολο τελών.
Διεθνής έρευνα: μια «Διεθνής Αρχή Έρευνας (ISA)» (ένα από τα μεγάλα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του κόσμου) προσδιορίζει τα δημοσιευμένα έγγραφα που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόφαση περί δυνατότητας κατοχύρωσης της εφεύρεσής σας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και συντάσσει μια
γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσής σας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Διεθνής Δημοσίευση: όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη λήξη 18 μηνών από την παλαιότερη
ημερομηνία κατάθεσης, το περιεχόμενο της διεθνούς αίτησής σας αποκαλύπτεται στον κόσμο.
Συμπληρωματική Διεθνής Έρευνα (προαιρετική): μια ISA που είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει συμπληρωματικές έρευνες και δεν πραγματοποίησε εκείνη την κύρια έρευνα, προσδιορίζει δημοσιευμένα έγγραφα που μπορεί να μην έχουν ερευνηθεί από την ISA που διενήργησε την
κύρια έρευνα, λόγω της ποικιλομορφίας της προϋπάρχουσας στάθμης της τεχνικής σε διάφορες
γλώσσες και διαφορετικούς τεχνικούς τομείς.
Διεθνής Προκαταρκτική Εξέταση (προαιρετική): μία από τις ISA, κατόπιν αιτήματός σας, πραγματοποιεί μια πρόσθετη ανάλυση δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μετά τη
διεθνή δημοσίευση, συνήθως σε μια τροποποιημένη έκδοση της αίτησής σας.
Εθνική Φάση: μετά το τέλος της διαδικασίας PCT, θα αρχίσετε να επιδιώκετε τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας απευθείας ενώπιον των εθνικών (ή περιφερειακών) Γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των χωρών στις οποίες θέλετε να τα αποκτήσετε.
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ
3)

Ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας διεθνούς αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας;

Σε γενικές γραμμές, η διεθνής αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την απόκτηση ημερομηνίας διεθνούς κατάθεσης (βλέπε PCT
Άρθρο 11), έχει ως αποτέλεσμα μια εθνική αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (και ορισμένες περιφερ ειακές αιτήσεις διπλώματος ευρεσιτεχνίας) σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT. 1 Μια διεθνής αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να παρασκευάζεται σύμφωνα με ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συνθήκη και τους Κανονισμούς της, που έχουν γίνει διεθνή πρότυπα εν ισχύ
για όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT. Εάν συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις αυτές, δεν θα χρειαστεί μετέπειτα προσαρμογή στις διάφορες εθνικές (ή περιφερειακές) τυπικές απαιτήσεις (και το κό στος που συνδέεται με αυτές).
4)

Ποιος έχει το δικαίωμα να καταθέσει διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο
της PCT;

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας αν είστε υπήκοος ή κάτοικος
ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες στη διεθνή
αίτηση, μόνο ένας από αυτούς χρειάζεται να συμμορφώνεται με την απαίτηση αυτή.
5)

Πού μπορώ να καταθέσω τη διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μου;

Μπορείτε να καταθέσετε μια διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στις περισσότερες περιπτώσεις,
στο εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της χώρας σας, ή απευθείας στον WIPO, εάν επιτρέπεται
από τις εθνικές διατάξεις περί ασφαλείας της εθνικής νομοθεσίας σας. Και τα δύο αυτά τα γραφεία λειτουργούν ως “Γραφεία Παραλαβής” στο πλαίσιο της PCT. Εάν είστε υπήκοος ή κάτοικος μιας χώρας που
είναι συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου ARIPO Harare, της Συμφωνίας OAPI Bangui, της Ευρασιατικής Σύμβασης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή της Συνθήκης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,
μπορείτε να υποβάλετε εναλλακτικά μια διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο εν λόγω περιφερειακό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εφόσον επιτρέπεται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.
6)

Μπορώ να υποβάλλω αιτήσεις PCT ηλεκτρονικά;

Μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις PCT ηλεκτρονικά, στα Γραφεία Παραλαβής που δέχονται αυτούς τους
τύπους κατάθεσης. Πλήρης ηλεκτρονική κατάθεση είναι δυνατή στο Γραφείο Παραλαβής PCT του WIPO
και ορισμένα εθνικά και περιφερειακά γραφεία. Το λογισμικό ηλεκτρονικής κατάθεσης του WIPO, PCTSAFE («Ασφαλής ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων»), διαθέσιμο για μεταφόρτωση από τη διαδικτυακή
τοποθεσία της PCT ή σε CD-ROM, εντελώς δωρεάν, βοηθά τους αιτούντες PCT να προετοιμάσουν τις
διεθνείς αιτήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή και να τις καταθέσουν είτε μέσω ασφαλούς διαδικτυακής
μετάδοσης είτε σε μέσα αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων, όπως δισκέτα, CD-R ή DVD-R. Κατά
την καταχώριση των δεδομένων σχετικά με την αίτηση, το λογισμικό PCT-SAFE ελέγχει τα δεδομένα και
εφιστά την προσοχή του αιτούντος σε τυχόν εσφαλμένα ή ελλιπώς συμπληρωμένα σημεία. Μπορείτε να
επισυνάψετε το κείμενο και τα σχέδια της αίτησης σε μορφή XML (eXtensible Markup Language), καθώς
και σε άλλες ηλεκτρονικές μορφές, όπως PDF ή TIFF (οι διαθέσιμες μορφές αρχείων εξαρτώνται από το
επιλεγμένο Γραφείο Παραλαβής). Οι αιτούντες που υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους δικαιούνται
ορισμένες μειώσεις τελών PCT - οι υψηλότερες μειώσεις εφαρμόζονται όταν η κατάθεση γίνεται σε μορφή XML. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση PCT μπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση www.wipo.int/pct-safe/en/.
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Η λίστα των κρατών αυτών διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του WIPO, στη διεύθυνση www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html.
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7)

Ποια είναι τα έξοδα που συνδέονται με την κατάθεση και την επεξεργασία μιας διεθνούς
αίτησης στο πλαίσιο της PCT;

Οι αιτούντες στο πλαίσιο της PCT πληρώνουν γενικά τρεις τύποι τελών όταν καταθέτουν τις διεθνείς αιτήσεις του: ένα τέλος διεθνούς κατάθεσης ύψους 1.330 ελβετικών φράγκων2 (ισοδύναμο με περίπου
1.450 δολάρια ΗΠΑ ανάλογα με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία), ένα τέλος έρευνας, το οποίο
μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 410 έως 2.400 δολάρια ΗΠΑ, ανάλογα με την επιλεγμένη Διεθνή Αρχή Έρευνας, και ένα μικρό τέλος διαβίβασης που ποικίλλει ανάλογα με το Γραφείο Παραλαβής. Επειδή
μια διεθνής αίτηση ευρεσιτεχνίας έχει ισχύ σε όλα τα Συμβαλλόμενα
Κράτη της PCT, δεν επιβαρύνεστε, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, με τα έξοδα που θα προέκυπταν
εάν προετοιμάζατε και καταθέτατε χωριστές αιτήσεις για όλα αυτά τα κράτη. Θα πρέπει να πληρώσετε
μόνο ένα ενιαίο σύνολο των τελών για την κατάθεση της διεθνούς αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο
Γραφείο Παραλαβής. Τα τέλη αυτά καλύπτουν την κατάθεση, την έρευνα και τη δημοσίευση της διεθνούς
αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και είναι πληρωτέα στο νόμισμα, ή ένα από τα νομίσματα, που αποδέχεται το Γραφείο Παραλαβής. Περισσότερες πληροφορίες για τα τέλη PCT μπορείτε να λάβετε από τα
Γραφεία Παραλαβής, τους Πίνακες Τελών PCT (www.wipo.int/pct/en/fees.pdf), τον Οδηγό PCT για τους
αιτούντες και το Ενημερωτικό Δελτίο PCT (βλ. Ερώτηση 30).
Τα τέλη που θα πρέπει να πληρώσετε κατά την είσοδο στην εθνική φάση αντιπροσωπεύουν τα σημαντικότερα έξοδα προ της χορήγησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν τα έξοδα για τη μετάφραση της αίτησής
σας, τα τέλη κατάθεσης στο εθνικό (ή περιφερειακό) Γραφείο και τα τέλη για το διορισμό τοπικών πρακτόρων ή δικηγόρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σε πολλά γραφεία, τα εθνικά τέλη κατάθεσης είναι χαμηλότερα για τις διεθνείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από ό,τι για τις απευθείας εθνικές αιτήσεις. Θα
πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι για όλα τα χορηγηθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, (είτε χρησιμοποιήθηκε είτε όχι η διαδικασία PCT για την απόκτησή τους), θα πρέπει να πληρώνετε τέλη διατήρησης σε κάθε
χώρα, προκειμένου να διατηρείτε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σας σε ισχύ.
8)

Υπάρχουν διαθέσιμες μειώσεις τελών στο πλαίσιο της PCT;

Μειώσεις των τελών της διαδικασίας PCT διατίθενται σε όλους τους αιτούντες που καταθέτουν την αίτησή
τους ηλεκτρονικά, ανάλογα με τον τύπο και τη μορφή της κατάθεσης (βλ. Ερώτηση 6). Επιπλέον, ένας αιτών που είναι φυσικό πρόσωπο και υπήκοος και κάτοικος ενός κράτους, το κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα
του οποίου είναι μικρότερο από 3.000 δολάρια, ή κάποιου από τα ακόλουθα κράτη: Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχρέιν, Μπαρμπάντος, Λιβύη, Ομάν, Σεϋχέλλες, Σιγκαπούρη, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δικαιούται μείωση του 90% ορισμένων τελών, συμπεριλαμβανομένου του τέλους διεθνούς κατάθεσης. Η ίδια μείωση 90% ισχύει και για κάθε πρόσωπο, είτε φυσικό πρόσωπο είτε όχι,
που είναι υπήκοος και κατοικεί σε ένα κράτος που έχει χαρακτηριστεί ως Λιγότερο Ανεπτυγμένη Χώρα από
τα Ηνωμένα Έθνη. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, ο καθένας εξ αυτών θα πρέπει να
πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια προκειμένου να εφαρμοστεί η εν λόγω μείωση. Για περισσότερες
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των Συμβαλλόμενων Κρατών της PCT οι υπήκοοι και
οι κάτοικοι των οποίων δικαιούνται τέτοιες μειώσεις τελών, ανατρέξτε στο έγγραφο: Εφαρμογή της μείωσης
90% σε ορισμένα τέλη της διαδικασίας PCT (www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf).
9)

Πόσο καιρό διαρκεί η διαδικασία PCT;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχετε έως και 18 μήνες από τη στιγμή που θα καταθέσετε τη διεθνή αίτηση
διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας (ή 30 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της οποίας διεκδικείτε προτεραιότητα - βλ. Ερώτηση 10), προτού να πρέπει να ξεκινήσετε
τις διαδικασίες της εθνικής φάσης στα επιμέρους Γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αυτό σημαίνει ότι
έχετε συνήθως τουλάχιστον 18 επιπλέον μήνες πριν από τη στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να ικανοποιείτε τις εθνικές απαιτήσεις (βλ. ερώτηση 27) από ό,τι αν δεν χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία PCT.
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Εφαρμοστέο ποσό κατά την 1η Μαρτίου 2012.
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Αυτός ο επιπρόσθετος χρόνος μπορεί να είναι χρήσιμος για την αξιολόγηση των πιθανοτήτων απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικής εκμετάλλευσης της εφεύρεσής σας στις χώρες στις οποίες
σκοπεύετε να επιδιώξετε προστασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καθώς και για την εκτίμηση τόσο της
τεχνική αξίας της εφεύρεσής σας όσο και της συνεχιζόμενης ανάγκη για προστασία σε αυτές τις χώρες.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε έως τη λήξη των 30 μηνών από
την παλαιότερη ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας («ημερομηνία προτεραιότητας») προτού εισέλθετε στο εθνικό στάδιο - μπορείτε πάντα να ζητήσετε μια εσπευσμένη είσοδο στο εθνικό στάδιο (βλ. PCT Άρθρα 23(2) και 40(2)).
Στην εθνική φάση, κάθε Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
σας, σύμφωνα με την εθνική ή περιφερειακή νομοθεσία περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και τους
σχετικούς κανονισμούς και πρακτικές, καταλήγοντας, αν όλα τα στοιχεία είναι ευνοϊκά, στη χορήγηση
διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση και τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ποικίλλει από γραφείο σε γραφείο.
10) Μπορεί να διεκδικηθεί προτεραιότητα με βάση προηγούμενη αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας;
Σε γενικές γραμμές, οι αιτούντες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που επιθυμούν να προστατεύσουν την εφεύρεσή τους σε περισσότερες από μία χώρες, αρχικά καταθέτουν μια εθνική ή περιφερειακή αίτηση διπλώματος
ευρεσιτεχνίας στο εθνικό ή το περιφερειακό Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους, και εντός 12 μηνών από
την ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης (μια προθεσμία που ορίζεται στη Σύμβαση των Παρισίων για
την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), καταθέτουν τη διεθνή αίτησή τους στο πλαίσιο της PCT. Έτσι,
σε μια διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, θα μπορείτε να επικαλεστείτε την προτεραιότητα, στο πλαίσιο της Σύμβασης των Παρισίων - και σε κάποιο βαθμό, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
- μίας ή περισσότερων προηγούμενων αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ίδια εφεύρεση, είτε οι
αιτήσεις αυτές ήταν εθνικές, είτε περιφερειακές είτε διεθνείς, έως και για 12 μήνες μετά την κατάθεση της πρώτης από τις αιτήσεις αυτές. Εάν δεν διεκδικήσετε την προτεραιότητα μιας προηγούμενης αίτησης, η ημερομηνία προτεραιότητας για τους σκοπούς της διαδικασίας PCT θα είναι η ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς
αίτησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας PCT, διεκδικήσεις προτεραιότητας μπορούν να προστεθούν και να
διορθωθούν, εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων.
11) Σε ποιες γλώσσες μπορεί να κατατεθεί μια διεθνής αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας;
Σε γενικές γραμμές, μια διεθνής αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να κατατεθεί σε οποιαδήποτε
γλώσσα που αποδέχεται το Γραφείο Παραλαβής. Εάν υποβάλετε την αίτησή σας σε μια γλώσσα που δεν
είναι αποδεκτή από τη Διεθνή Αρχή Έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιήσει τη διεθνή έρευνα, θα σας
ζητηθεί να προσκομίσετε μετάφραση της αίτησης για τους σκοπούς της διεθνούς έρευνας. Τα Γραφεία Παραλαβής, ωστόσο, είναι υποχρεωμένα να δέχονται καταθέσεις σε τουλάχιστον μία γλώσσα η οποία είναι τόσο
μια γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια Διεθνή Αρχή Έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιήσει τη διεθνή
έρευνα (βλ. ερώτηση 12) όσο και «γλώσσα δημοσίευσης», δηλαδή μία από τις γλώσσες στις οποίες δημοσιεύονται οι διεθνείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας (Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά και Ισπανικά). Επομένως, έχετε πάντα τη δυνατότητα να καταθέσετε τη διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας σε τουλάχιστον μία γλώσσα από την οποία δεν απαιτείται μετάφραση
είτε για τη διεθνή έρευνα είτε για τη δημοσίευση στο πλαίσιο της διαδικασίας PCT.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ
12) Ποιο Γραφείο θα πραγματοποιήσει τη διεθνή έρευνα της αίτησής μου;
Τα ακόλουθα γραφεία έχουν οριστεί από τα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT ως Διεθνείς Αρχές Έρευνας
(ISA): τα εθνικά Γραφεία της Αυστραλίας, της Αυστρίας, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Κίνας, της Αιγύπτου,3 της Φινλανδίας, της Ινδίας,3 του Ισραήλ,3 της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Ρωσικής
3

Τα Γραφεία αυτά έχουν διοριστεί, αλλά δεν έχουν αρχίσει ακόμη να λειτουργούν ως Διεθνείς Αρχές Έρευνας.
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Ομοσπονδίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και των ΗΠΑ, και τα ακόλουθα περιφερειακά γραφεία: το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και το Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η διαθεσιμότητα μιας συγκεκριμένης ISA στους υπηκόους ή κατοίκους μιας χώρας καθορίζεται από
το Γραφείο Παραλαβής, όπου κατατέθηκε η διεθνής αίτηση. Ορισμένα Γραφεία Παραλαβής παρέχουν
δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσότερων από μία αρμοδίων ISA. Εάν το Γραφείο Παραλαβής σας
είναι ένα από αυτά, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη γλώσσα, τα τέλη κ.λπ.
13) Τι είναι μια διεθνής έρευνα PCT;
Μια διεθνής έρευνα PCT είναι μια υψηλής ποιότητας διερεύνηση των σχετικών εγγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλης τεχνικής βιβλιογραφίας στις γλώσσες στις οποίες κατατίθενται οι περισσότερες αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Κινέζικα, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιαπωνικά, και σε ορισμένες περιπτώσεις, Γαλλικά, Κορεατικά, Ρωσικά και Ισπανικά). Η υψηλή ποιότητα της διερεύνησης είναι εξασφαλισμένη από
τα πρότυπα που καθορίζονται στην PCT για την τεκμηρίωση προς διερεύνηση (βλ. PCT, Κανόνας 34), καθώς και από το εξειδικευμένο προσωπικό και τις ενιαίες μεθόδους έρευνας των ISA, που αποτελούν ιδιαίτερα έμπειρα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η διεθνής έρευνα διενεργείται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές Διεθνούς Έρευνας και Προκαταρκτικής Εξέταση (βλ. www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html)
και καταλήγει σε μια έκθεση διεθνούς έρευνας και μια γραπτή γνωμοδότηση της ISA σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσής σας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
14) Τι είναι η έκθεση διεθνούς έρευνας;
Η έκθεση διεθνούς έρευνας αποτελείται κυρίως από μια λίστα από αναφορές σε δημοσιευμένα έγγραφα
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνικά άρθρα σε περιοδικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη
δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης που αποκαλύπτεται στη διεθνή αίτηση. Η έκθεση περιέχει ενδείξεις για καθένα από τα έγγραφα που απαριθμούνται ως προς την πιθανή σχέση τους με τα κρίσιμα ζητήματα κατοχύρωσης της καινοτομίας και της εφευρετικής δραστηριότητας (μη προφανές). Μαζί με την
έκθεση έρευνας, η ISA συντάσσει μια γραπτή γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η οποία θα σας δώσει μια λεπτομερή ανάλυση της δυνατότητας κατοχύρωσης
της εφεύρεσης σας (βλ. Ερώτηση 17). Η έκθεση διεθνούς έρευνας και η γραπτή γνωμοδότηση πρέπει να
κοινοποιηθούν από την ISA σε εσάς έως τον τέταρτο ή πέμπτο μήνα μετά την κατάθεση της διεθνούς
αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
15) Ποια είναι η αξία της έκθεσης διεθνούς έρευνας;
Η έκθεση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις πιθανότητές σας να αποκτήσετε τα επιθυμητά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT. Μια έκθεση διεθνούς έρευνας η οποία
είναι ευνοϊκή, δηλαδή, κατά την οποία τα έγγραφα που παρατίθενται φαίνεται να μην εμποδίζουν τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σας βοηθά στην περαιτέρω επεξεργασία της αίτησής σας σε εκείνες
τις χώρες στις οποίες θέλετε να εξασφαλίσετε προστασία της εφεύρεσής σας. Εάν μια έκθεση έρευνας
είναι αρνητική (για παράδειγμα, αν απαριθμεί έγγραφα που αμφισβητούν την καινοτομία ή/ και την εφευρετική δραστηριότητα της εφεύρεσής σας), έχετε την ευκαιρία να τροποποιήσετε τις αξιώσεις της διεθνούς αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας (να διακρίνετε καλύτερα την εφεύρεσή σας από τα έγγραφα αυτά ), και να τις δημοσιεύσετε ή να αποσύρετε την αίτησή σας πριν από τη δημοσίευσή της. Η υψηλή ποιότητα της διεθνούς έρευνας σας εγγυάται ότι οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται
από μια διεθνή αίτηση είναι λιγότερο πιθανό να αμφισβητηθεί με επιτυχία, και ως εκ τούτου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη των επενδυτικών σας αποφάσεων.
16) Διεξάγεται διεθνής έρευνα για όλες τις διεθνείς αιτήσεις;
Κατά κανόνα, μια διεθνής έρευνα διενεργείται για όλες τις διεθνείς αιτήσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις, όμως,
όπου η ISA δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια έρευνα. Για παράδειγμα, όταν η διεθνής αίτηση αναφέρεται σε αντικείμενο το οποίο η ISA δεν υποχρεούται να διερευνήσει (βλ. PCT, Κανόνας 39) ή αν η περιγραφή, οι αξιώσεις και τα σχέδια δεν είναι αρκετά σαφή ώστε να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική έρευνα.
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Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ISA θα εκδώσει μια δήλωση περί μη έκδοσης έκθεσης διεθνούς έρευνας. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου η ISA θα εκδώσει μια μερική έκθεση έρευνας. Αυτό μπορεί να συμβεί
όταν, κατά την άποψη της ISA, η διεθνής αίτηση περιέχει πολλές εφευρέσεις, αλλά ο αιτών δεν έχει καταβάλει πρόσθετα τέλη έρευνας για να καλύψει τις εργασίες που απαιτούνται για τη διερεύνηση αυτών
των πρόσθετων εφευρέσεων.
17) Τι είναι η γραπτή γνωμοδότηση της Διεθνούς Αρχής Έρευνας;
Για κάθε διεθνή αίτηση, η ISA θα συντάξει, την ίδια στιγμή που συντάσσει τη διεθνή έκθεση έρευνας, μια
προκαταρκτική και μη δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με το αν η εφεύρεση φαίνεται να πληροί τα κριτήρια της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπό το φως των αποτελεσμάτων της έκθεσης έρευνας. Η γνωμοδότηση αυτή αποστέλλεται σε εσάς και στον WIPO, μαζί με τη διεθνή έκθεση έρευνας. Η
γραπτή γνωμοδότηση σας βοηθά να κατανοήσετε και να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα της έκθεσης έρευνας με ειδική αναφορά στο κείμενο της διεθνούς αίτησής σας, παρέχοντάς σας πολύτιμη βοήθεια στην
αξιολόγηση των πιθανοτήτων σας να αποκτήσετε ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, χωρίς να επιβαρύνεστε με το επιπλέον κόστος της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης.
Οι αιτούντες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν άτυπες παρατηρήσεις στον WIPO σε απάντηση προς την εν λόγω γραπτή γνωμοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν
στο σκεπτικό και τα συμπεράσματα της γραπτής γνωμοδότησης, ακόμη και αν δεν σκοπεύουν να επωφεληθούν από τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση (βλ. Ερώτηση 22).
Εάν δεν ζητήσετε διεθνή προκαταρκτική εξέταση, η γραπτή γνωμοδότηση της ISA θα αποτελέσει τη
βάση της διεθνούς προκαταρκτικής έκθεσης περί της δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (IPRP (Κεφάλαιο Ι)), η οποία θα κοινοποιηθεί από το Διεθνές Γραφείο στα εθνικά γραφεία δι πλωμάτων ευρεσιτεχνίας όλων των Συμβαλλόμενων Κρατών της PCT που τη ζητούν, μαζί με τυχόν άτυπες παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Ωστόσο, εάν έχετε ζητήσει διεθνή προκαταρκτική εξέταση, η
γραπτή γνωμοδότηση της ISA θα χρησιμοποιηθεί, γενικά, από την Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής
Εξέτασης (IPEA) ως δική του πρώτη γραπτή γνωμοδότηση, εκτός εάν η IPEA ενημερώσει στον WIPO
για το αντίθετο.
Το περιεχόμενο της IPRP (Κεφάλαιο Ι) θα είναι επίσης πολύ χρήσιμο για τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά τη λήψη της απόφασης περί χορήγησης ή μη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην
εθνική φάση, ειδικά για τα Γραφεία που δεν πραγματοποιούν σημαντική ουσιαστική εξέταση.
Η έκθεση αυτή τίθεται στη διάθεση του κοινού μετά την παρέλευση 30 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ
18) Τι είναι η συμπληρωματική διεθνής έρευνα;
Η συμπληρωματική διεθνής έρευνα επιτρέπει στον αιτούντα να ζητήσει, εκτός από τη διεθνή έρευνα
(«κύρια διεθνής έρευνα»), τη διενέργεια μίας ή περισσότερων συμπληρωματικών διεθνών ερευνών
από μια Διεθνή Αρχή Έρευνας διαφορετική από τη Διεθνή Αρχή έρευνας που πραγματοποιεί την κύρια
διεθνή έρευνα.
19) Τι είναι η έκθεση συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας;
Η έκθεση συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας έχει γενικά παρόμοιο περιεχόμενο και εμφάνιση με την
έκθεση κύριας διεθνούς έρευνας. Περιέχει μια λίστα με παραπομπές σε έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλη τεχνική βιβλιογραφία, που μπορεί να επηρεάσουν τη δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης που διεκδικείται στη διεθνή αίτηση. Ωστόσο, δεν επαναλαμβάνει έγγραφα που έχουν ήδη αναφερθεί στην έκθεση διεθνούς έρευνας, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο λόγω νέας συνάφειας κατά την ανάγνωση αυτών σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έκθεση συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας μπορεί
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να περιέχει πιο λεπτομερείς εξηγήσεις από εκείνες στην κύρια διεθνή έκθεση έρευνας. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με την κύρια διεθνή έρευνα, καμία γραπτή γνωμάτευση δεν συνοδεύει την
έκθεση συμπληρωματικής διεθνούς και αυτές οι επιπλέον λεπτομέρειες είναι χρήσιμες για την πλήρη κατανόηση των χρησιμοποιούμενων αναφορών και παραπομπών.
20) Ποια είναι η αξία της έκθεσης συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας;
Η έκθεση συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας μειώνει τον κίνδυνο ανακάλυψης νέων εγγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλης τεχνική βιβλιογραφία στο εθνικό στάδιο, διότι μπορεί να διευρύνει το
γλωσσική και τεχνικό πεδίο εφαρμογής της αναζήτησης τεκμηρίωσης.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
21) Τι περιλαμβάνει η διεθνής δημοσίευση στο πλαίσιο της PCT;
Ο WIPO δημοσιεύει τη διεθνή αίτηση λίγο μετά τη λήξη των 18 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας (αν δεν έχει αποσυρθεί νωρίτερα), μαζί με την έκθεση διεθνούς έρευνας. Οι διεθνείς αιτήσεις PCT
δημοσιεύονται διαδικτυακά στο PATENTSCOPE
(www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf), μια πανίσχυρη βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης, που διαθέτει ευέλικτες και πολύγλωσσες διασυνδέσεις και συγκεκριμένα μεταφραστικά
εργαλεία προκειμένου να βοηθά τους χρήστες και το κοινό να κατανοούν το περιεχόμενο δημοσιευμένων
αιτήσεων.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
22) Τι είναι η διεθνής προκαταρκτική εξέταση;
Η διεθνής προκαταρκτική εξέταση είναι μια δεύτερη αξιολόγηση της δυνατότητας κατοχύρωσης της εφεύρεσης, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια στα οποία βασίστηκε η γραπτή γνωμοδότηση της ISA. Εάν επιθυμείτε να εφαρμόσετε τροποποιήσεις στη διεθνή σας αίτηση, προκειμένου να υπερπηδήσετε τα εμπόδια
που τυχόν θέτουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην έκθεση έρευνας και τα συμπεράσματα στη γραπτή
γνωμοδότηση της ISA, η διεθνή προκαταρκτική εξέταση σας παρέχει τη μοναδική δυνατότητα να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία εξέτασης και, ενδεχομένως, να επηρεάσετε τα ευρήματα του εξεταστή
πριν από την είσοδο στην εθνική φάση - μπορείτε να υποβάλετε τροποποιήσεις και επιχειρήματα και έχετε δικαίωμα σε μια συνέντευξη με τον εξεταστή. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, θα εκδοθεί μια διεθνής
προκαταρκτική έκθεση περί της δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (IPRP, Κεφάλαιο
II). Οι Αρχές Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης (IPEA), που διενεργούν διεθνή προκαταρκτική εξέταση
είναι οι Διεθνείς Αρχές Έρευνας που αναφέρθηκαν παραπάνω (βλ. ερώτηση 12). Για μια συγκεκριμένη
αίτηση PCT, μπορεί να υπάρχουν μία ή περισσότερες αρμόδιες IPEA. Το Γραφείο Παραλαβής σας μπορεί να σας παράσχει σχετικές λεπτομέρειες ή μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες και το Ενημερωτικό Δελτίο PCT.
23) Ποια είναι η αξία της διεθνούς προκαταρκτική έκθεση περί δυνατότητας κατοχύρωσης με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (κεφάλαιο ΙΙ);
Η IPRP (Κεφάλαιο ΙΙ), που σας αποστέλλεται, ενώ αντίγραφά της αποστέλλονται επίσης στον WIPO και
από τον WIPO στα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των συμβαλλομένων κρατών που θα το ζητήσουν, αποτελείται από μια γνωμοδότηση σχετικά με τη συμμόρφωση με τα διεθνή κριτήρια κατοχύρωσης με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για καθεμία από τις αξιώσεις που διερευνήθηκαν. Σας παρέχει μια ακόμη πιο ισχυρή βάση πάνω στην οποία μπορείτε να αξιολογήσετε τις πιθανότητές σας για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και, εάν η έκθεση είναι θετική, μια ισχυρότερη βάση για να συνεχίσει με την αίτησή
σας ενώπιον των εθνικών και περιφερειακών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η απόφαση για τη
χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας παραμένει αρμοδιότητα καθενός από τα εθνικά ή περιφερειακά
Γραφεία στο οποίο εισέρχεστε στην εθνική φάση. Η έκθεση διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τα γραφεία, αλλά δεν είναι δεσμευτική για αυτά.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΦΑΣΗ
24) Ποιος είναι ο ρόλος του WIPO στη διαδικασία PCT;
Για κάθε αίτηση PCT που κατατίθεται, ο WIPO είναι υπεύθυνος για:
–

την παραλαβή και την αποθήκευση όλων των εγγράφων της αίτησης

–

τη διενέργεια μιας εξέτασης διατυπώσεων

–

τη δημοσίευση της διεθνούς αίτησης στη διαδικτυακή βάση δεδομένων PATENTSCOPE του WIPO

–

τη δημοσίευση δεδομένων σχετικά με την αίτηση PCT, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη και τους
Κανονισμούς της

–

τη μετάφραση διαφόρων τμημάτων της αίτησης PCT και ορισμένων σχετικών εγγράφων στα αγγλικά ή/και τα γαλλικά, όπου είναι απαραίτητο

–

την κοινοποίηση εγγράφων στα Γραφεία και σε τρίτους

–

την παροχή νομικών συμβουλών, κατόπιν αιτήματος, σε Γραφεία και χρήστες.

Ο WIPO επίσης:
–

παρέχει το γενικό συντονισμό του συστήματος PCT

–

παρέχει βοήθεια σε υφιστάμενα, νέα και δυνητικά Συμβαλλόμενα Κράτη και τα γραφεία αυτών

–

παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή της PCT στην εθνική νομοθεσία και για τη δημιουργία
εσωτερικών διαδικασιών στα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των Συμβαλλομένων Κρατών

–

δημοσιεύει τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες και το Ενημερωτικό δελτίο PCT

–

δημιουργεί και διαδίδει πληροφορίες PCT μέσω της ιστοσελίδας PCT webinar, τηλεφωνικών διαβουλεύσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

–

οργανώνει και παρέχει σεμινάρια και μαθήματα κατάρτισης για τη διαδικασία PCT.

25) Ποιος χρησιμοποιεί τη διαδικασία PCT;
Η PCT χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες του κόσμου, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια,4 όταν επιζητούν διεθνή προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επίσης χρησιμοποιείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και μεμονωμένους εφευρέτες. Το Ενημερωτικό δελτίο PCT (βλ www.wipo.int/pct/en/newslett/index.html) περιέχει μια ετήσια λίστα με τους μεγαλύτερους καταθέτες αιτήσεων PCT.
26) Μπορούν τρίτοι να προσπελαύνουν έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο της διεθνούς
αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας; Εάν ναι, πότε;
Μέχρι τη διεθνή δημοσίευση (18 μήνες μετά την ημερομηνία προτεραιότητας), σε κανέναν τρίτο δεν επιτρέπεται πρόσβαση στη διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας, εκτός εάν το ζητήσετε ή το επιτρέψετε εσείς. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε την αίτησή σας (και το πράξετε πριν από τη διεθνή δημοσίευση), η διεθνής δημοσίευση δεν πραγματοποιείται και, κατά συνέπεια, κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση
στην αίτησή σας. Ωστόσο, από τη στιγμή της διεθνούς δημοσίευσης και μετά, ορισμένα έγγραφα στο φάκελο της διεθνούς σας αίτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τη δημοσιευμένη διεθνή αίτηση.
Μετά την παρέλευση 30 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας, τα περισσότερα λοιπά έγγραφα,
κυρίως η γραπτή γνωμοδότηση της ISA, τυχόν ανεπίσημες παρατηρήσεις σχετικά με τη γραπτή γνωμοδότηση και οποιαδήποτε διεθνής προκαταρκτική έκθεση περί της δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας (IPRP, Κεφάλαιο II) ή μεταφράσεις αυτών επίσης διατίθενται στη βάση δεδομένων
PATENTSCOPE.
4

Κάποιοι από αυτούς είναι: η ZTE Corporation, η Panasonic, η Huawei, η Sharp, η Bosch, η Qualcomm, η Toyota, η LG Electronics, η Philips, η
Ericsson, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το Πανεπιστήμιο του Τέξας, το Πανεπιστήμιο Johns
Hopkins και το Προηγμένο Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας της Κορέας.
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ΕΘΝΙΚΗ ΦΑΣΗ
27) Πώς εισέρχομαι στην εθνική φάση;
Μόνο αφού έχετε αποφασίσει αν, και σε σχέση με ποια κράτη, επιθυμείτε να προχωρήσετε περαιτέρω
με τη διεθνή σας αίτηση, θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την είσοδο στην εθνική φάση. Οι
απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν την καταβολή των εφαρμοστέων εθνικών τελών και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, την υποβολή μεταφράσεων της αίτησης. Αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν, σε σχέση με
την πλειονότητα των Γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των Συμβαλλόμενων Κρατών της PCT, πριν
από το τέλος του 30ού μήνα από την ημερομηνία προτεραιότητας. Μπορεί επίσης να υπάρχουν άλλες
απαιτήσεις σε σχέση με την είσοδο στην εθνική φάση, όπως για παράδειγμα ο διορισμός τοπικών
πρακτόρων/ εκπροσώπων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την είσοδο στην εθνική φάση γενικά, μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, ενώ και ειδικές πληροφορίες σχετικά με τα
τέλη και τις εθνικές απαιτήσεις μπορούν να βρεθούν στα εθνικά κεφάλαια για κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος PCT στον ίδιο Οδηγό.
28) Τι συμβαίνει στην αίτησή μου στην εθνική φάση;
Αφού εισέλθετε στην εθνική φάση, τα αρμόδια εθνικά ή περιφερειακά Γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
ξεκινούν τη διαδικασία λήψης απόφασης για τη χορήγηση ή μη ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Οποιαδήποτε εξέταση τυχόν διενεργήσουν αυτά τα Γραφεία θα πρέπει να διευκολύνεται από την έκθεση διεθνούς έρευνας PCT και τη γραπτή γνωμοδότηση, που σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε τις αναγκαίες
τροποποιήσεις στις αξιώσεις της αίτησής σας, ακόμη και πριν ξεκινήσει η εθνική διαδικασία. Ακόμη περισσότερο διευκολύνεται από τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση κατά την οποία είναι δυνατή η εφαρμογή
περαιτέρω τροποποιήσεων (και η αξιολόγηση της δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
29) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας;
Η διαδικασία στο πλαίσιο της PCT έχει πολλά πλεονεκτήματα για εσάς ως αιτούντα, για τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για το ευρύ κοινό:
(i)

έχετε έως και 18 μήνες περισσότερο από ό, τι αν δεν είχατε χρησιμοποιήσει τη διαδικασία
PCT, για να εξετάσετε τη σκοπιμότητα της επιδίωξης προστασίας σε ξένες χώρες, να ορίσετε τοπικούς πράκτορες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε κάθε ξένη χώρα, να προετοιμάσετε τις
αναγκαίες μεταφράσεις και να καταβάλετε τα προβλεπόμενα εθνικά τέλη

(ii)

εάν η διεθνής αίτησή σας είναι στη μορφή που ορίζεται από την PCT, δεν μπορεί να απορριφθεί για τυπικούς λόγους από οποιοδήποτε γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Συμβαλλόμενο Κράτους της PCT κατά την εθνική φάση επεξεργασίας της αίτησης

(iii)

η έκθεση διεθνούς έρευνας και η γραπτή γνωμοδότηση περιέχουν σημαντικές πληροφορίες
σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της εφεύρεσής σας, παρέχοντάς σας μια ισχυρή βάση λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για το πώς πρέπει να
προχωρήσετε

(iv)

κατά τη διάρκεια της προαιρετικής διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης θα έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τη διεθνή αίτηση, να συζητήσετε με τον εξεταστή για να υποστηρίξετε
πλήρως την αίτησή σας και να προετοιμάσετε κατάλληλα την αίτησή σας πριν υποβληθεί σε
επεξεργασία από τα διάφορα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

(v)

το έργο της αναζήτησης και εξέτασης των γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην εθνική
φάση μπορεί να μειωθεί σημαντικά ή να εξαλειφθεί χάρη στην έκθεση διεθνούς έρευνας, τη
γραπτή γνωμοδότηση και, ενδεχομένως, τη διεθνή προκαταρκτική έκθεση περί δυνατότητας
κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που συνοδεύουν τη διεθνή αίτηση
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(vi)

μπορεί να είστε σε θέση να επιταχύνετε τις διαδικασίες εξέτασης στην εθνική φάση, στα
Συμβαλλόμενα Κράτη που έχουν συμφωνίες Επισπευσμένης Διεκδίκησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας PCT με τα γραφεία που λειτουργούν ως ISA (βλ.
www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html);

(vii)

δεδομένου ότι κάθε διεθνής αίτηση δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διεθνούς έρευνας, τα
τρίτα πρόσωπα είναι σε καλύτερη θέση να διατυπώσουν μια βάσιμη άποψη για τις δυνατότητες κατοχύρωσης της εφεύρεσης που αξιώνεται

(viii)

για εσάς ως αιτούντα, η διεθνής δημοσίευση της αίτησής σας στο διαδίκτυο, ενημερώνει τον
κόσμο για την αίτησή σας. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε το ενδιαφέρον σας για τη σύναψη
συμφωνιών παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης στο PATENTSCOPE, το οποίο μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο διαφήμισης και αναζήτησης δυνητικών δικαιοδόχων

(ix)

επίσης επιτυγχάνετε εξοικονομήσεις κόστους στις επικοινωνίες, τα ταχυδρομικά τέλη και τις μεταφράσεις, διότι το έργο που έχει επιτελεστεί κατά τη διάρκεια της διεθνούς επεξεργασίας γενικά
δεν επαναλαμβάνεται ενώπιον κάθε γραφείου (για παράδειγμα, θα υποβάλετε μόνο ένα αντίγραφο του εγγράφου προτεραιότητας, αντί να χρειάζεται να υποβάλετε πολλά αντίγραφα) .

Τέλος, η PCT:
– φέρνει τον κόσμο στα πόδια σας
– αναβάλλει τις μεγάλες δαπάνες που συνδέονται με τη διεθνή προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
– παρέχει μια ισχυρή βάση για τις αποφάσεις κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και
– χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες του κόσμου, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, όταν
επιζητούν διεθνή προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
30) Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την PCT;
Στη διαδικτυακή τοποθεσία της PCT (www.wipo.int/pct/en/) και στις διάφορες δημοσιεύσεις PCT που θα
βρείτε εκεί, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
–

Οδηγός PCT για τους αιτούντες και
(www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)

–

Ενημερωτικό δελτίο PCT (μηνιαίο)
(www.wipo.int/pct/en/newslett/index.html)

Εάν σκέφτεστε να καταθέσετε μια διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο της PCT, σας
συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο δικηγόρο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή πράκτορα στη
χώρα σας, ή/ και το αρμόδιο εθνικό ή περιφερειακό Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Υπηρεσία Ενημέρωσης της PCT (για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την PCT):
Τηλέφωνο: (41 22) 338 83 38
Φαξ: (41 22) 338 83 39
E-mail: pct.infoline@wipo.int
Για την κατάθεση διεθνών αιτήσεων απευθείας στον WIPO, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον WIPO:
World Intellectual Property Organization
PCT Receiving and Processing Section
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: (41 22) 338 92 22
Φαξ: (41 22) 910 06 10
E-mail: ro.ib@wipo.int
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