
 IV. ∆ιαδικασία καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υπο-
δείγµατος  

   
  1. Έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων από το ΓΕΕΑ 
   
Αρθ. 45 1. Το ΓΕΕΑ προκειµένου να χορηγήσει ηµεροµηνία κατάθεσης εξετάζει: 
   
 2. α. εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, είτε πρόκειται για απλή, είτε για 

πολλαπλή αίτηση.  
 3. β. εάν τηρούνται οι γενικές αρχές εκπροσώπησης, όσον αφορά τα φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την κατοικία τους ή την έδρα τους ή πραγµατική 
και ενεργό βιοµηχανική ή εµπορική εγκατάσταση στην Κοινότητα. γ. στις 
περιπτώσεις που διεκδικείται προτεραιότητα, εάν πληρούνται οι σχετικές 
απαιτήσεις. 

   
  2. Θεραπεύσιµα ελαττώµατα της αίτησης. 
   
Αρθ. 46 4. Εάν το ΓΕΕΑ κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστώσει ελαττώµατα που είναι 

δυνατόν να διορθωθούν, τότε καλεί τον αιτούντα να τα θεραπεύσει εντός της 
καθορισµένης προθεσµίας.  

   
 5. Εάν τα ελαττώµατα αφορούν στο αίτηµα καταχώρισης, στα στοιχεία που 

επιτρέπουν την αναγνώριση του αιτούντος ή στην αναπαράσταση του σχεδίου ή 
υποδείγµατος, και ο αιτών συµµορφωθεί µε την πρόσκληση του ΓΕΕΑ εντός της 
ταχθείσας προθεσµίας, το ΓΕΕΑ θεωρεί ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης 
την ηµεροµηνία κατά την οποία θεραπεύτηκαν τα ελαττώµατα. Εάν τα 
ελαττώµατα δεν θεραπευτούν εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το ΓΕΕΑ δεν 
προχωρά στην περαιτέρω εξέταση της αίτησης για την καταχώριση κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος. 

   
 6. Εάν τα ελαττώµατα αφορούν στην µνεία των προϊόντων στα οποία πρόκειται να 

ενσωµατωθεί ή να εφαρµοστεί το σχέδιο ή υπόδειγµα, στην επεξηγηµατική 
περιγραφή της αναπαράστασης ή του δείγµατος, στο αίτηµα για αναστολή της 
δηµοσίευσης της καταχώρισης, στα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση 
του εκπροσώπου που έχει ενδεχοµένως ορίσει ο αιτών, στην ταξινόµηση των 
προϊόντων, στα οποία πρόκειται να ενσωµατωθεί ή να εφαρµοστεί το σχέδιο ή 
υπόδειγµα σε κατηγορίες, στη µνεία του δηµιουργού ή της οµάδας των 
δηµιουργών ή υποδείγµατος ή στην υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, µε την 



οποία να βεβαιώνεται ότι ο δηµιουργός ή η οµάδα των δηµιουργών του σχεδίου 
ή υποδείγµατος έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα ονοµαστικής µνείας, στις 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί η πολλαπλή αίτηση, στις γενικές αρχές 
εκπροσώπησης όσον αφορά τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την 
κατοικία τους ή την έδρα τους ή πραγµατική και ενεργό βιοµηχανική ή εµπορική 
εγκατάσταση στην Κοινότητα ή στην µη καταβολή των τελών, και ο αιτών 
συµµορφωθεί µε την πρόσκληση του ΓΕΕΑ εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το 
ΓΕΕΑ χορηγεί ως ηµεροµηνία κατάθεσης την ηµεροµηνία κατά την οποία είχε 
κατατεθεί αρχικά ή αίτηση. Αν τα ελαττώµατα ή η µη καταβολή του τέλους δεν 
θεραπευτούν εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το ΓΕΕΑ απορρίπτει την αίτηση. 

   
 7. Εάν τα ελαττώµατα αφορούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

διεκδίκηση προτεραιότητας, και ο αιτών δεν τα θεραπεύσει εντός της ταχθείσας 
προθεσµίας, δεν ισχύει το δικαίωµα προτεραιότητας για την αίτηση. 

   
   
  3. Απόρριψη ή καταχώριση της αίτησης 
   
Αρθ. 47 8. Εάν το ΓΕΕΑ κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστώσει ότι το σχέδιο ή 

υπόδειγµα για το οποίο ζητείται προστασία δεν αποτελεί «σχέδιο ή υπόδειγµα» 
έτσι όπως αυτό ορίζεται στον υπ’αριθµ. 6/2002 Κανονισµό ή ότι αντιβαίνει στη 
δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, απορρίπτει την αίτηση, αφού όµως πρώτα έχει 
δοθεί η δυνατότητα στον αιτούντα να αποσύρει ή να τροποποιήσει την αίτηση ή 
να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. 

   
Αρθ. 48 9. Εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αίτηση καταχώρισης 

κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, το ΓΕΕΑ καταχωρεί την αίτηση στο µητρώο 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων ως καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα. Η καταχώριση στο Μητρώο φέρει την ηµεροµηνία κατάθεσης της 
αίτησης. 

   
  4. ∆ηµοσίευση κοινοτικού σχεδίου 
   
Αρθ. 49 10. Μετά την καταχώριση, το ΓΕΕΑ δηµοσιεύει το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 

υπόδειγµα στο δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων.  
   
  5. Αναστολή της δηµοσίευσης κοινοτικού σχεδίου 
   



Αρθ. 50 11. Ο καταθέτης µπορεί να ζητήσει την αναστολή της δηµοσίευσης του 

καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος για διάστηµα 30 µηνών από 

την ηµεροµηνία κατάθεσης, ή αν διεκδικείται προτεραιότητα από την ηµεροµηνία 

προτεραιότητας. Στην περίπτωση αυτή, το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 

υπόδειγµα καταχωρείται στο Μητρώο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων, 

όµως ούτε η αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος, ούτε άλλος φάκελος 

σχετικά µε την αίτηση προσφέρονται για δηµόσια έρευνα. 

   
 12.       Το ΓΕΕΑ δηµοσιεύει  στο δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων µνεία 

της αναστολής δηµοσίευσης του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 

υποδείγµατος. Η µνεία αυτή συνοδεύεται από πληροφορίες που καθιστούν 

γνωστή την ταυτότητα του δικαιούχου του καταχωρισµένου σχεδίου ή 

υποδείγµατος, την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης και όσες άλλες 

πληροφορίες απαιτεί ο εκτελεστικός κανονισµός. 

   

 13. Κατά την λήξη της προθεσµίας αναστολής ή οποτεδήποτε πριν από την λήξη 

της, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, το ΓΕΕΑ προσφέρει για δηµόσια έρευνα 

το φάκελο και τις εγγραφές στο Μητρώο που αφορούν την αίτηση καταχώρισης 

και δηµοσιεύει το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα στο δελτίο 

κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων, εφόσον: 

   

  α. καταβληθεί το τέλος δηµοσίευσης και στην περίπτωση πολλαπλής αίτησης, το 

συµπληρωµατικό τέλος δηµοσίευσης. 

  β. εάν η αίτηση αφορά σχέδιο δύο διαστάσεων και ο καταθέτης αντί για 

αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος έχει καταθέσει δείγµα, να καταθέσει 

στο ΓΕΕΑ και αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος. 

   

 14. Εάν ο δικαιούχος δεν συµµορφωθεί ως προς τα ανωτέρω, το καταχωρισµένο 

σχέδιο ή υπόδειγµα λογίζεται ότι δεν παρήγαγε εξ υπαρχής κανένα από τα 

αποτελέσµατα που παράγουν τα καταχωρισµένα σχέδια ή υποδείγµατα. 

 


