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TRADE MARKS ELIGIBLE FEES

Name of the fee in Greek Name of the fee in English Category of fee

Τέλος κατάθεσης εμπορικού σήματος Filing fee for the application of an individual TM Application

Τέλος για κάθε επιπλέον κλάση Filing fee for every additional individual TM class Class

Τέλος κατάθεσης σήματος από μετατροπή 

εμπορικού σήματος της ΕΕ 

Filing fee for the convertion of an EU TM into a national TM 

application
Application

Τέλος για κάθε επιπλέον κλάση
Filing fee for every additional class for the convertion of an EU 

TM into a national TM application
Class

Τέλος διαίρεσης δήλωσης εμπορικού σήματος Filing fee  for splitting a TM declaration (Division) Application
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This list is non-exhaustive, may be subject to change and is provided for information purposes only. The EUIPO cannot be held responsible for the accuracy of this list. For more information on eligible fees, please consult the call for proposals. 
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DESIGNS ELIGIBLE FEES

Name of the fee in Greek Name of the fee in English Category of fee

Τέλος κατάθεσης και καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος
Filing fee for the registration of an industrial design or 

model
Application

Πρόσθετο τέλος καταχώρισης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή 

υποδείγματος (μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα) 

Additional publication fee for a multiple deposit of a 

design or model (up to 50 designs or models)
Application

Τέλος δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος Publication fee for a design or model Publication

Πρόσθετο τέλος δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή 

υποδείγματος (μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα)

Additional publication fee for a multiple deposit of a 

design or model (up to 50 designs or models)
Publication

Τέλος αναβολής της δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος Fee for a deferred publication of a design or model Deferment

Πρόσθετο τέλος αναβολής της δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση 

σχεδίου ή υποδείγματος (μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα)

Additional fee for a deferred publication of a multiple 

deposit of a design or model (up to 50 designs or 

models)

Deferment

This list is non-exhaustive, may be subject to change and is provided for information purposes only. The EUIPO cannot be held responsible for the accuracy of this list. For more information on eligible fees, please consult the call for proposals. 
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PATENTS ELIGIBLE FEES

Name of the fee in Greek Name of the fee in English Category of fee

Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού 

Υποδείγματος Χρησιμότητας

Filing fee for an application for a patent or patent of 

addition 
Filing

Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση συμπληρωματικού     

πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα

Filing fee for a supplementary protection certificate for    

medicinal products
Filing

Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Συμπληρωματικού  

Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Filing fee for a supplementary protection certificate for 

plant protection products
Filing

Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας (συμπεριλαμβανόμενης 

και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας)
Search report fee (including the final report) Research

Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη 

(συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας)

Fee for enhanced search report with written opinion 

(including the final report)
Research

Τέλος χορήγησης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ή τα Διπλώματα  

Τροποποίησης
Fee for the grant of a patent or patent of addition Filing

Τέλος για τη μετατροπή Διπλώματος Τροποποίησης σε Κύριο 

Δίπλωμα

Fee for the conversion of a patent of addition into a main 

patent
Filing

This list is non-exhaustive, may be subject to change and is provided for information purposes only. The EUIPO cannot be held responsible for the accuracy of this list. For more information on eligible fees, please consult the call for proposals. 



PRIOR ART SEARCH FEES

Name of the fee in Greek Name of the fee in English Category of fee

Τέλος για εκθέσεις προέρευνας Fee for third parties' searches (for results up to 60 references) Prior art search

Επιπλέον των 60 εγγραφών/τίτλων (ανά 

εγγραφή/τιτλο)
For additional references (beyond 60) / per reference Prior art search
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This list is non-exhaustive, may be subject to change and is provided for information purposes only. The EUIPO cannot be held responsible for the accuracy of this list. For more information on eligible fees, please consult the call for proposals. 


