
'Επι τού σχεδίου νόμου «περί άσκήσεως τών αρμοδιοτήτων 
έπί τών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ύπό τού ‘Υπουργού 
’Εμπορίου».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

μεταβιβάζεται εις τους Νομάρχας «ή άσκησις άπασών τών 
αρμοδιοτήτων τών άρορωσών εις τά διπλώματα ευρεσιτεχνίας
(Νόμος 2527/1920, Νόμος 4325/1963)» καί ή άτνάθεσις
τώ·· έν λόγω αρμοδιοτήτων εις τον Υπουργόν Εμπορίου ώς 
άλλωστε καί ύπό τού άρθρου 1 Δ4 Β. Δ/τος 708/1970 
είχε. πραβλεφδή. '2—— ^

Διά τού άρθρου 1 τού νομοδετηματος προβλέπεται ή κα- 
τάργησις τών διατάξεων περί άποκεντρώσεως τού αντικει
μένου τών διπλωμάτων εύρεσιτεχνίας καί ή άσκησις τών 
αρμοδιοτήτων τούτων ύπό τού 'Υπουργού ’Εμπορίου.

Ή άπσκέντρωσίς τού αντικειμένου τών διπλωμάτων εύρε- 
σιτεχνίας κείται έκτος τού γράμματος χαϊ τών έπιδιώξεων 
τής Διεθνούς Συμβάσεως τών Παρισίων «περί αμοιβαίας 
προστασίας τής Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας» τής οποίας μέ
λος είναι καί ή 'Ελλάς, καδ’ όσον δεν διασφαλίζονται βα- 
σικαί άρχαί, ουσιώδεις διά τήν λειτουργίαν τού δεσμού, ώς 
τής προτεραιόιτητος, έκ τής δυνατότητος παραλλήλου εις 
-λείανας περιφερειακάς ύπηρεσίας καταδεσεως τής αυτής 
έφευρέσεως χατά τον αυτόν ακριβώς -χρόνο-υ, δυναμένης νά 
προακλέση χλίμα ανασφαλείας εις τάς συναλλάγάς καί 
νά έπηρεάση δυσμενώς την επενδυτικήν τάσιν ξένων εται
ρειών συνοδέυσα ένην μέ την διά τών διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας μετάϊοσιν τεχνολογικών γνώσεων εις τήν χώραν, ώς 
χαί τής δημοσιότητες έχ τής άϊυναμίας άμεσου εύρετηριά- 
σεως τών χορηγούμενων διπλωμάτων.

___. Πρόςδιασ,φάλισιν τών-άρχών τούτων -το άρδρον 12-τής—
Συμβάσεως προέβλεθεν ύποχρεωσιν τών Κρατών Μελών όπως 
συστήσουν Ειδικήν 'Υπηρεσίαν Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας και 
Κεντρικόν Άρχείον διά τάς προς τό κοινόν σχετικάς ανα
κοινώσεις.

'Η έπί διετία'/ καί πλέον εφαρμογή τού αποκεντρωτικού 
συστήματος απονομής τών διπλωμάτων ένεφάνισεν. ώς α).- 
λωστε είχε προβλεφδή, άσκοπου γραφειοκρατίαν έκ τής ίια- 
κινήσεως τών σχετικών δικαιολσγητικών μεταξύ τής Κεν
τρικής 'Υπηρεσίας τού Υπουργείου και τών Περιφερειακών 
'Υπηρεσιών, βία δε μετά τής υπηρεσίας τού Διαμερίσματος 
Άδηνών εις τό οποίον, ώς έκ στατιστικών στοιχείο·/ προε- ' 
κύψε, κατετέδη χατά τήν έν λόγω διετίαν, τό 80% τού Ν 
συνολικού άιριδμού τών αιτήσεων. Ή διακίνηίις τών διχαιο- 
λογητικών έπιβάλλεται έχ της άνάγχης α) τηοήσεως εις 
την Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν Γενικού Μητρώου αΰξοντος άρι- 
δμού χαρηγουμένου διπλωμάτων, β.) τηρήσεως Κεντρικού 
’Αρχείου τών φακέλλών τούτον·/ κατ’ εφαρμογήν τής ανω
τέρω διατάξεως τού άρθρου 12 τής Συμβάσεως Παρισίων 
και γ) διαβιβάσεως τών αίτησε ον/ 'Ελληνικών Ευρεσιτεχνιών 
διά τόν έλεγχο·/ 6τσό τής Επιτροπής τού Ν. 4325/1963 
«περί εφευρέσεων άφορωσών εις τήν Εθνικήν 'Αμυναν τής 
Χώρας».

. .Έπί ταυ ανωτέρω Οττο στοιχεΐον γ' λόγου δέον νά ση- 
μειωθή, ότι καίτοι είς τήν οικεία·/ διάταξιν τού Β. Δ/τος 
191/72 περί άποκεντσώσεως τών άσμοδιοτήτων έπ’ι τών Δι- 
πλωαάτων ευρεσιτεχνίας ρητώς άναφέρεται καί ό Ν. 4325/ 
1963. τόσον αί διατάξεις αυτού όσα/ καί ή είς έκτέλεσίν του 
έκδοδείσα κοινή άπόφασις ΰπ’ άριδ. 56200/64 άτπεδείχδησαν 
ανεφάρμοστοι διά τάς περιφερειακάς 'Υπηρεσίας.

Ούτως, ή άκολουδοι/μένη νΰν διαδικασία, ή ΰπαγορευδεΐσα 
έκ. τών πραγμάτων, έγκυμσνεΐ κινδύνους διαρροής εφευρέσεων 
άφορωσών τυχόν τήν εθνικήν άμυναν ένψ παραλλήλους ή 
διαταξις περί άποκεντρώσεως, καδ’ δ μέρος αφορά τόν 
Ν. 4325/63, παραμένει κενόν γράμμα.

'Υπό τό πρίσμα τών ανωτέρω καδίστατα: έπιβεβλημένη 
ή κατάργησις τής διατάξεως τού εδαφίου 10 τού Κεφαλαίου

Αί παρά ταίς περιφερειακαϊς όπηρεσίαις έκκρεμοΰσαι αιτή
σεις κρίνεται σκόπιμον όπως, πρός αποφυγήν δυσχερειών κατά 
τήν αρχικήν εφαρμογήν τού παρόντος, διεκπεραιωδώσιν ύπό 
τών περιφερειακών υπηρεσιών, τά δέ έπί τούτων διπλώματα 
χορηγηθούν ύπό τών οικείων Νομαρχών.

Διά τού άρθρου 2 προβλέπεται ή έναρξις τής ισχύος τού 
Νομοθετήματος 30 ημέρας από τής δημοσιεύσεώς του, διά 
τήν προμήθειαν ύπό τής 'Υπηρεσίας τών αναγκαίων ειδικών 
βιβλίων και εντύπων.

’•Εν Άθήναις τή 14 ’Ιουλίου 1975

Οΐ 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως ’Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΆΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΑΡΓΌΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ 
Β. Διάταγμα ύπ’ άριθ. 191/72 (ΦΕΙν 41/13.3.72)

Περί-μεταβιβάσεως είς τους 'Υφυπουργούς-- 'Προϊσταμένους 
τών Περιφερειακών Διοικήσεων καί είς τους Νομάρχας 
αρμοδιοτήτων '-Υπουργού Εθνικής Οΐκ,ονομίας (Τομεός 
’Εμπορίου). *

Άρδρον 1.

Έκ τών διατηρηθεισών υπέρ τού 'Υπουργού Εμπορία-, 
δυνάμει τού ΰπ’ άριδ- 708/1970 Β.Δ.' (Φ.Ε.Κ. 235) τ. Α' 
1971, αρμοδιοτήτων άσκουμένων νΰν ύπό τού 'Υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας (έπί δεμάτων ’Εμπορίου), μεταβιβάζονται 
είς τους 'Υφυπουργούς - Προϊσταμένους Περιφερειακών Διοι
κήσεων .καί τους Νομάρχας, ώς κάτωδι:

Β'. Εις τούς Νομάρχας:

10) Ή άσκησις άπασών τών αρμοδιοτήτων τών άφορωσών 
είς τά Διπλώματα Βύσεσιτεχνίας (Ν. 2527/1920, Ν. 41325/ 
1963). ·

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
ι - , «

Περί άσκήσεως τών αρμοδιοτήτων έπί τών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας ύπό τού 'Υπουργού Εμπορίου.

f

• · . Άρδρον 1·' -

1. Ή διάταξις τής περιπτώσεως 10 τού Κεφαλαίου Β', 
τού άρδρου 1 τού Β. Δ/τος 191/1972 «περί μεταβιβάσεως 
είς τούς 'Υφυπουργούς - Προϊσταμένους τών Περιφερειακών 
Διοικήσεων καί εις τούς Νομάρχας αρμοδιοτήτων τού 'Υπουρ
γού Εθνικής Οικονομίας (Τομεύς Εμπορίου)» καταργείται.


