
Απόφαση του Συµβουλίου 
της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 

για την έγκριση της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του ∆ιακανονισµού της 
Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων 
και υποδειγµάτων, η οποία εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 2 

Ιουλίου 1999 
(2006/954/ΕΚ) 

 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο 
εδάφιο, δεύτερη πρόταση, και το άρθρο 300, 
παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου 
της 12ης ∆εκεµβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα [1], που βασίζεται στο άρθρο 308 της 
Συνθήκης, αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας αγοράς που 
λειτουργεί εύρυθµα και προσφέρει όρους που είναι 
παρόµοιοι µε εκείνους που ισχύουν σε µια εθνική 
αγορά. Για να δηµιουργηθεί µια αγορά αυτού του είδους 
και για να εξελιχθεί όλο και περισσότερο η εν λόγω 
αγορά σε µια ενιαία αγορά, ο κανονισµός αυτός 
δηµιούργησε το σύστηµα των κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων σύµφωνα µε το οποίο οι επιχειρήσεις 
µπορούν, µέσω ενιαίας διαδικασίας, να αποκτήσουν 
κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα στα οποία παρέχεται 
οµοιόµορφη προστασία και τα οποία παράγουν τα 
αποτελέσµατά τους στο σύνολο του κοινοτικού 
εδάφους. 

(2) Έπειτα από τις προπαρασκευαστικές εργασίες που 
δροµολογήθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟ∆Ι) 
µε τη συµµετοχή των κρατών µελών που είναι µέλη της 
Ένωσης της Χάγης, των κρατών µελών που δεν είναι 
µέλη της Ένωσης της Χάγης και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, η διπλωµατική διάσκεψη που συγκλήθηκε 
για το σκοπό αυτό στη Γενεύη ενέκρινε στις 2 Ιουλίου 
1999 την Πράξη της Γενεύης του ∆ιακανονισµού της 
Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων (η οποία καλείται στο εξής 
"Πράξη της Γενεύης"). 

(3) Η Πράξη της Γενεύης θεσπίστηκε για να εισαχθούν 
ορισµένες καινοτοµίες στο σύστηµα διεθνούς 
κατάθεσης βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
που προβλέπεται από την Πράξη του Λονδίνου, η 
οποία εκδόθηκε στις 2 Ιουνίου 1934, και από την Πράξη 
της Χάγης, η οποία εκδόθηκε στις 28 Νοεµβρίου 1960. 

(4) Οι στόχοι της Πράξης της Γενεύης είναι να 
επεκταθεί σε νέα µέλη το σύστηµα διεθνούς 
καταχώρισης της Χάγης και να γίνει το σύστηµα 
ελκυστικότερο για τους αιτούντες. Σε σύγκριση µε την 
Πράξη του Λονδίνου και την Πράξη της Χάγης, µια από 
τις κύριες καινοτοµίες είναι ότι παρέχεται πλέον η 
δυνατότητα σε µια διακυβερνητική οργάνωση που 
διατηρεί Γραφείο εξουσιοδοτηµένο να χορηγεί 
προστασία σε σχέδια και υποδείγµατα µε ισχύ στο 
έδαφος της οργάνωσης να γίνει συµβαλλόµενο µέρος 
της Πράξης της Γενεύης. 

(5) Η δυνατότητα µιας διακυβερνητικής οργάνωσης η 
οποία έχει περιφερειακό Γραφείο για την καταχώριση 
σχεδίων και υποδειγµάτων να γίνει συµβαλλόµενο 
µέρος της Πράξης της Γενεύης θεσπίστηκε 
προκειµένου, ειδικότερα, να καταστεί δυνατή η 
προσχώρηση της Κοινότητας στην εν λόγω Πράξη και, 
κατά συνέπεια, στην Ένωση της Χάγης. 

(6) Η Πράξη της Γενεύης τέθηκε σε ισχύ στις 23 
∆εκεµβρίου 2003 και άρχισε να εφαρµόζεται την 1η 
Απριλίου 2004. Από την 1η Ιανουαρίου 2003, το 
Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήµατα, 
σχέδια και υποδείγµατα) άρχισε να δέχεται αιτήσεις για 
καταχωρισµένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα. Η 
πρώτη ηµεροµηνία κατά την οποία χορηγήθηκε 
αριθµός πρωτοκόλλου για την κατάθεση αίτησης ήταν η 
1η Απριλίου 2003. 

(7) Το σύστηµα των κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων και το διεθνές σύστηµα καταχώρισης 
που θεσπίζεται από την Πράξη της Γενεύης είναι 
συµπληρωµατικά. Το σύστηµα των κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγµάτων προβλέπει ένα πλήρες και 
ενοποιηµένο περιφερειακό σύστηµα καταχώρισης 
σχεδίων και υποδειγµάτων, που καλύπτει ολόκληρο το 
έδαφος της Κοινότητας. Ο ∆ιακανονισµός της Χάγης 
είναι µια συνθήκη η οποία ενοποιεί σε κεντρικό επίπεδο 
τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της 
προστασίας των σχεδίων και υποδειγµάτων στο 
έδαφος των προσδιοριζόµενων συµβαλλόµενων 
µερών. 

(8) Η δηµιουργία ενός συνδετικού δεσµού µεταξύ του 
Κοινοτικού συστήµατος σχεδίων και υποδειγµάτων και 
του διεθνούς συστήµατος καταχώρισης που θεσπίζεται 
από την Πράξη της Γενεύης θα επέτρεπε στους 
σχεδιαστές να εξασφαλίζουν, µέσω µίας και µόνης 
διεθνούς αίτησης, προστασία για τα σχέδιά τους τόσο 
στην Κοινότητα, βάσει του συστήµατος των κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων, όσο και στα εδάφη που 



καλύπτονται από την Πράξη της Γενεύης µέσα και έξω 
από την Κοινότητα. 

(9) Επιπλέον, η δηµιουργία ενός συνδετικού δεσµού 
µεταξύ του Κοινοτικού συστήµατος σχεδίων και 
υποδειγµάτων και του διεθνούς συστήµατος 
καταχώρισης που θεσπίζεται από την Πράξη της 
Γενεύης θα προαγάγει την αρµονική ανάπτυξη των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, θα εξαλείψει τις 
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, θα είναι αποδοτική 
από απόψεως κόστους και θα αυξήσει το επίπεδο 
ολοκλήρωσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 
Εποµένως, η Κοινότητα θα πρέπει να προσχωρήσει 
στην Πράξη της Γενεύης, ούτως ώστε το σύστηµα των 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων να γίνει 
ελκυστικότερο. 

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκπροσωπεί την Κοινότητα στη συνέλευση της Ένωσης 
της Χάγης µετά την προσχώρηση της Κοινότητας στην 
Πράξη της Γενεύης. 

(11) Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το δικαίωµα των 
κρατών µελών να συµµετέχουν στη συνέλευση της 
Ένωσης της Χάγης όσον αφορά τα εθνικά τους σχέδια 
και υποδείγµατα, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Η Πράξη της Γενεύης του ∆ιακανονισµού της Χάγης για 
τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, που εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 2 
Ιουλίου 1999 (και η οποία καλείται στο εξής "Πράξη της 
Γενεύης"), εγκρίνεται µε την παρούσα απόφαση εξ 
ονόµατος της Κοινότητας όσον αφορά τα θέµατα που 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. 

Το κείµενο της Πράξης της Γενεύης επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2 

1. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να 
καταθέσει το έγγραφο προσχώρησης στο Γενικό 
∆ιευθυντή του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας από την ηµεροµηνία κατά την οποία το 
Συµβούλιο και η Επιτροπή θα εγκρίνουν τα µέτρα που 
απαιτούνται για τη σύνδεση του κοινοτικού δικαίου περί 
σχεδίων και υποδειγµάτων µε την Πράξη της Γενεύης. 

2. Οι δηλώσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα 
απόφαση θα καταχωρισθούν στο έγγραφο 
προσχώρησης. 

Άρθρο 3 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις συνεδριάσεις της 
συνέλευσης της Ένωσης της Χάγης που γίνονται υπό 
την αιγίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας. 

2. Για όλα τα θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα 
της Κοινότητας όσον αφορά τα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα, η Επιτροπή διαπραγµατεύεται στη 
συνέλευση της Ένωσης της Χάγης εξ ονόµατος της 
Κοινότητας και σύµφωνα µε τις ακόλουθες ρυθµίσεις: 

(α) η θέση που δύναται να υποστηρίξει η Κοινότητα στο 
πλαίσιο της συνέλευσης προετοιµάζεται από την 
αρµόδια οµάδα εργασίας του Συµβουλίου ή, αν αυτό 
δεν είναι δυνατόν, σε επιτόπιες συνεδριάσεις που 

συγκαλούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού 
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας, 

(β) όσον αφορά τις αποφάσεις που συνεπάγονται 
τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ή 
οποιασδήποτε άλλης πράξης του Συµβουλίου που 
απαιτεί οµοφωνία, η κοινοτική θέση καθορίζεται από το 
Συµβούλιο µε οµοφωνία, έπειτα από σχετική πρόταση 
της Επιτροπής, 

(γ) όσον αφορά άλλες αποφάσεις που επηρεάζουν το 
κοινοτικό δίκαιο περί σχεδίων και υποδειγµάτων, η 
κοινοτική θέση καθορίζεται από το Συµβούλιο µε ειδική 
πλειοψηφία, έπειτα από σχετική πρόταση της 
Επιτροπής. 

Βρυξέλλες, 18ης ∆εκεµβρίου 2006 

Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

J.-E. Enestam 

[1] ΕΕ L 3, 5.1.2002, σ. 1.  

Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την 
Πράξη Προσχώρησης του 2003. 

-------------------------------------------------- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πράξη της Γενεύης της 2ας Ιουλίου 1999 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1: Συντετµηµένες εκφράσεις 

Άρθρο 2: Ισχύς άλλης προστασίας που παρέχεται από 
τη νοµοθεσία των συµβαλλοµένων µερών και από 
ορισµένες διεθνείς συνθήκες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 

Άρθρο 3: ∆ικαίωµα κατάθεσης διεθνούς αίτησης 

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης 

Άρθρο 5: Περιεχόµενο της διεθνούς αίτησης 

Άρθρο 6: Προτεραιότητα 

Άρθρο 7: Τέλη προσδιορισµού 

Άρθρο 8: ∆ιόρθωση παρατυπιών 

Άρθρο 9: Ηµεροµηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης 

Άρθρο 10: ∆ιεθνής καταχώριση, ηµεροµηνία της 
διεθνούς καταχώρισης, δηµοσίευση και εµπιστευτικά 
αντίγραφα της διεθνούς καταχώρισης 

Άρθρο 11: Αναβολή δηµοσίευσης 

Άρθρο 12: Άρνηση 

Άρθρο 13: Ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε την ενότητα 
του σχεδίου ή υποδείγµατος 

Άρθρο 14: Αποτελέσµατα της διεθνούς καταχώρισης 

Άρθρο 15: Ακύρωση 

Άρθρο 16: Καταγραφή τροποποιήσεων και άλλων 
θεµάτων σχετικά µε διεθνείς καταχωρίσεις 



Άρθρο 17: Αρχική διάρκεια και ανανέωση της διεθνούς 
καταχώρισης και διάρκεια προστασίας 

Άρθρο 18: Πληροφορίες σχετικά µε τις δηµοσιευµένες 
διεθνείς καταχωρίσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19: Κοινό Γραφείο διαφόρων κρατών 

Άρθρο 20: Συµµετοχή στην Ένωση της Χάγης 

Άρθρο 21: Συνέλευση 

Άρθρο 22: ∆ιεθνές Γραφείο 

Άρθρο 23: ∆ηµοσιονοµικές διατάξεις 

Άρθρο 24: Εκτελεστικός κανονισµός 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Άρθρο 25: Αναθεώρηση της παρούσας Πράξης 

Άρθρο 26: Τροποποίηση ορισµένων άρθρων από τη 
συνέλευση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 27: Συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας Πράξης 

Άρθρο 28: Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των 
επικυρώσεων και των προσχωρήσεων 

Άρθρο 29: Απαγόρευση επιφυλάξεων 

Άρθρο 30: ∆ηλώσεις των συµβαλλοµένων µερών 

Άρθρο 31: Εφαρµογή των Πράξεων του 1934 και του 
1960 

Άρθρο 32: Καταγγελία της παρούσας Πράξης 

Άρθρο 33: Γλώσσες της παρούσας Πράξης και 
υπογραφή 

Άρθρο 34: Θεµατοφύλακας 

EΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Συντετµηµένες εκφράσεις 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης νοούνται ως: 

(i) "∆ιακανονισµός της Χάγης": ο διακανονισµός της 
Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιοµηχανικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων, που στο εξής 
µετονοµάζεται σε διακανονισµό της Χάγης για τη διεθνή 
καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων· 

(ii) "παρούσα Πράξη": ο διακανονισµός της Χάγης 
όπως θεσπίζεται µε την παρούσα Πράξη· 

(iii) "εκτελεστικός κανονισµός": ο κανονισµός εκτέλεσης 
της παρούσας Πράξης· 

(iv) "προβλεπόµενος/η/ο": κάθε στοιχείο για το οποίο 
υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη στον εκτελεστικό 
κανονισµό· 

(v) "Σύµβαση των Παρισίων": η σύµβαση των Παρισίων 
για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, που 
υπογράφηκε στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 1883, όπως 
αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε· 

(vi) "διεθνής καταχώριση": η διεθνής καταχώριση 
βιοµηχανικού σχεδίου ή υποδείγµατος η οποία γίνεται 
σύµφωνα µε την παρούσα Πράξη· 

(vii) "διεθνής αίτηση": αίτηση για διεθνή καταχώριση· 

(viii) "∆ιεθνές Μητρώο": η επίσηµη συλλογή στοιχείων 
για τις διεθνείς καταχωρίσεις που τηρείται από το 
∆ιεθνές Γραφείο, τα οποία, σύµφωνα µε την παρούσα 
Πράξη ή τον εκτελεστικό κανονισµό, επιβάλλεται ή 
επιτρέπεται να καταγράφονται, ανεξάρτητα από το 
µέσο αποθήκευσής τους· 

(ix) "πρόσωπο": φυσικό ή νοµικό πρόσωπο· 

(x) "αιτών": το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου 
κατατίθεται διεθνής αίτηση· 

(xi) "δικαιούχος": το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου 
καταχωρίζεται διεθνής καταχώριση στο ∆ιεθνές 
Μητρώο· 

(xii) "διακυβερνητική οργάνωση": διακυβερνητική 
οργάνωση που επιτρέπεται να γίνει συµβαλλόµενο 
µέρος της παρούσας Πράξης σύµφωνα µε το άρθρο 27 
παράγραφος (1) σηµείο (ii)· 

(xiii) "συµβαλλόµενο µέρος": κάθε κράτος ή 
διακυβερνητική οργάνωση που είναι συµβαλλόµενο 
µέρος της παρούσας Πράξης· 

(xiv) "συµβαλλόµενο µέρος του αιτούντος": το 
συµβαλλόµενο µέρος ή ένα από τα συµβαλλόµενα 
µέρη από το(τα) οποίο(α) ο αιτών αντλεί το δικαίωµά 
του να καταθέσει διεθνή αίτηση, εφόσον ικανοποιεί, σε 
σχέση µε το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος, 
τουλάχιστον έναν από τους όρους που προβλέπονται 
στο άρθρο 3· αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα 
συµβαλλόµενα µέρη από τα οποία ο αιτών µπορεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3, να αντλήσει το δικαίωµά του 
να καταθέσει διεθνή αίτηση, "συµβαλλόµενο µέρος του 
αιτούντος" είναι εκείνο από τα συµβαλλόµενα µέρη το 
οποίο καθορίζεται ως τέτοιο στη διεθνή αίτηση· 

(xv) "έδαφος συµβαλλόµενου µέρους": όταν το 
συµβαλλόµενο µέρος είναι κράτος, το έδαφος αυτού 
του κράτους και, όταν το συµβαλλόµενο µέρος είναι 
διακυβερνητική οργάνωση, το έδαφος στο οποίο ισχύει 
η ιδρυτική συνθήκη αυτής της διακυβερνητικής 
οργάνωσης· 

(xvi) "Γραφείο": ο φορέας στον οποίο αναθέτει ένα 
συµβαλλόµενο µέρος τη χορήγηση προστασίας για τα 
βιοµηχανικά σχέδια και υποδείγµατα µε ισχύ στο 
έδαφος αυτού του συµβαλλόµενου µέρους· 

(xvii) "Εξεταστικό Γραφείο": Γραφείο που εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως τις αιτήσεις προστασίας βιοµηχανικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων οι οποίες κατατίθενται σ’ 
αυτό, για να κρίνει τουλάχιστον αν τα βιοµηχανικά 
σχέδια και υποδείγµατα ικανοποιούν τον όρο της 
πρωτοτυπίας· 

(xviii) "προσδιορισµός": αίτηµα να ισχύει µια διεθνής 
καταχώριση σε ένα συµβαλλόµενο µέρος· σηµαίνει 
επίσης την καταχώριση του αιτήµατος αυτού στο 
∆ιεθνές Μητρώο· 

(xix) "προσδιοριζόµενο συµβαλλόµενο µέρος" και 
"προσδιοριζόµενο Γραφείο": το συµβαλλόµενο µέρος 
και το Γραφείο του συµβαλλόµενου µέρους, 
αντιστοίχως, για τα οποία ισχύει ένας προσδιορισµός· 



(xx) "Πράξη του 1934": η Πράξη του διακανονισµού της 
Χάγης η οποία υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 2 Ιουνίου 
1934· 

(xxi) "Πράξη του 1960": η Πράξη του διακανονισµού της 
Χάγης η οποία υπογράφηκε στη Χάγη στις 28 
Νοεµβρίου 1960· 

(xxii) "Πρόσθετη Πράξη του 1961": η Πράξη που 
υπογράφηκε στο Μονακό στις 18 Νοεµβρίου 1961, ως 
πρόσθετη Πράξη στην Πράξη του 1934· 

(xxiii) "Συµπληρωµατική Πράξη του 1967": η 
Συµπληρωµατική Πράξη του ∆ιακανονισµού της Χάγης 
η οποία υπογράφηκε στη Στοκχόλµη στις 14 Ιουλίου 
1967, όπως έχει τροποποιηθεί· 

(xxiv) "Ένωση": η Ένωση της Χάγης που συστάθηκε µε 
το ∆ιακανονισµό της Χάγης της 6ης Νοεµβρίου 1925 
και διατηρήθηκε από τις Πράξεις του 1934 και του 
1960, την Πρόσθετη Πράξη του 1961, τη 
Συµπληρωµατική Πράξη του 1967 και την παρούσα 
Πράξη· 

(xxv) "Συνέλευση": η συνέλευση που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος (1) στοιχείο (α) ή οποιοσδήποτε 
φορέας την αντικαθιστά· 

(xxvi) "Οργανισµός": ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας· 

(xxvii) "Γενικός ∆ιευθυντής": ο Γενικός ∆ιευθυντής του 
Οργανισµού· 

(xxviii) "∆ιεθνές Γραφείο": το ∆ιεθνές Γραφείο του 
Οργανισµού· 

(xxix) "έγγραφο επικύρωσης": θεωρείται ότι 
περιλαµβάνει τα έγγραφα αποδοχής ή έγκρισης. 

Άρθρο 2 

Ισχύς άλλης προστασίας που παρέχεται από τη 
νοµοθεσία των συµβαλλοµένων µερών και από 

ορισµένες διεθνείς συνθήκες 

1. [Νοµοθεσία των συµβαλλοµένων µερών και 
ορισµένες διεθνείς συνθήκες] Οι διατάξεις της 
παρούσας Πράξης δεν θίγουν την ισχύ οποιασδήποτε 
ευρύτερης προστασίας που ενδέχεται να παρέχεται 
από τη νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους ούτε 
επηρεάζουν µε οποιονδήποτε τρόπο την προστασία 
που παρέχεται στα έργα τέχνης και στα έργα 
εφαρµοσµένης τέχνης από διεθνείς συνθήκες και 
συµβάσεις πνευµατικών δικαιωµάτων ή την προστασία 
που παρέχεται στα βιοµηχανικά σχέδια ή υποδείγµατα 
στο πλαίσιο της συµφωνίας για τις εµπορικές πτυχές 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία 
προσαρτάται στη συµφωνία για την ίδρυση του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 

2. [Υποχρέωση συµµόρφωσης µε τη σύµβαση των 
Παρισίων] Κάθε συµβαλλόµενο µέρος συµµορφώνεται 
µε τις διατάξεις της σύµβασης των Παρισίων που 
αφορούν τα βιοµηχανικά σχέδια και υποδείγµατα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 

Άρθρο 3 

∆ικαίωµα κατάθεσης διεθνούς αίτησης 

Κάθε πρόσωπο που είναι υπήκοος κράτους το οποίο 
είναι συµβαλλόµενο µέρος ή κράτους το οποίο είναι 

µέλος διακυβερνητικής οργάνωσης που είναι 
συµβαλλόµενο µέρος και κάθε πρόσωπο που έχει 
κατοικία, συνήθη διαµονή ή πραγµατική και ενεργό 
βιοµηχανική ή εµπορική εγκατάσταση στο έδαφος 
συµβαλλόµενου µέρους έχει το δικαίωµα να καταθέσει 
διεθνή αίτηση. 

Άρθρο 4 

∆ιαδικασία κατάθεσης διεθνούς αίτησης 

1. [Απευθείας ή έµµεση κατάθεση] 

(α) Η διεθνής αίτηση µπορεί να κατατεθεί, κατ’ επιλογήν 
του αιτούντος, είτε απευθείας στο ∆ιεθνές Γραφείο είτε 
µέσω του Γραφείου του συµβαλλόµενου µέρους του 
αιτούντος. 

(β) Παρά το στοιχείο (α), κάθε συµβαλλόµενο µέρος 
µπορεί, µε σχετική δήλωση, να γνωστοποιήσει στο 
Γενικό ∆ιευθυντή ότι δεν είναι δυνατή η κατάθεση 
διεθνών αιτήσεων µέσω του Γραφείου του. 

2. [Τέλη διαβίβασης σε περίπτωση έµµεσης κατάθεσης] 
Το Γραφείο κάθε συµβαλλόµενου µέρους µπορεί να 
απαιτήσει από τον αιτούντα να καταβάλει υπέρ του εν 
λόγω Γραφείου τέλος διαβίβασης για κάθε διεθνή 
αίτηση που κατατίθεται µέσω αυτού. 

Άρθρο 5 

Περιεχόµενο της διεθνούς αίτησης 

1. [Υποχρεωτικό περιεχόµενο της διεθνούς αίτησης] Η 
διεθνής αίτηση συντάσσεται στην προβλεπόµενη 
γλώσσα ή σε µία από τις προβλεπόµενες γλώσσες και 
περιέχει ή συνοδεύεται από 

(i) αίτηµα διεθνούς καταχώρισης βάσει της παρούσας 
Πράξης· 

(ii) τα προβλεπόµενα στοιχεία σχετικά µε τον αιτούντα· 

(iii) τον προβλεπόµενο αριθµό αντιγράφων µιας 
αναπαράστασης ή, κατ’ επιλογήν του αιτούντος, 
περισσότερων της µιας διαφορετικών 
αναπαραστάσεων του βιοµηχανικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος που αποτελεί αντικείµενο της διεθνούς 
αίτησης, τα οποία πρέπει να υποβληθούν µε τον 
προβλεπόµενο τρόπο· ωστόσο, αν το βιοµηχανικό 
σχέδιο ή υπόδειγµα είναι δισδιάστατο και υποβληθεί 
αίτηµα για αναβολή της δηµοσίευσης σύµφωνα µε την 
παράγραφο (5), η διεθνής αίτηση µπορεί, αντί να 
περιέχει αναπαραστάσεις, να συνοδεύεται από τον 
προβλεπόµενο αριθµό δειγµάτων του βιοµηχανικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος· 

(iv) αναφορά του προϊόντος ή των προϊόντων που 
αποτελούν το βιοµηχανικό σχέδιο ή υπόδειγµα ή του 
προϊόντος ή των προϊόντων σε σχέση µε τα οποία 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το βιοµηχανικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα, όπως προβλέπεται· 

(v) αναφορά των προσδιοριζόµενων συµβαλλόµενων 
µερών· 

(vi) τα προβλεπόµενα τέλη· 

(vii) κάθε άλλο προβλεπόµενο στοιχείο. 

2. [Πρόσθετο υποχρεωτικό περιεχόµενο της διεθνούς 
αίτησης] 

(α) Κάθε συµβαλλόµενο µέρος το Γραφείο του οποίου 
είναι Εξεταστικό Γραφείο και η νοµοθεσία του οποίου, 
τη στιγµή που γίνεται συµβαλλόµενο µέρος της 



παρούσας Πράξης, ορίζει ότι η αίτηση χορήγησης 
προστασίας σε βιοµηχανικό σχέδιο ή υπόδειγµα πρέπει 
να περιλαµβάνει οποιαδήποτε από τα στοιχεία που 
προσδιορίζονται στο στοιχείο (β), προκειµένου να δοθεί 
στην εν λόγω αίτηση ηµεροµηνία κατάθεσης βάσει 
αυτής της νοµοθεσίας, µπορεί, µε σχετική δήλωση, να 
γνωστοποιήσει στο Γενικό ∆ιευθυντή αυτά τα στοιχεία. 

(β) Τα στοιχεία που µπορούν να γνωστοποιηθούν 
σύµφωνα µε το στοιχείο (α) είναι τα ακόλουθα: 

(i) πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα του 
δηµιουργού του βιοµηχανικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
που αποτελεί αντικείµενο της αίτησης· 

(ii) συνοπτική περιγραφή της αναπαράστασης ή των 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του βιοµηχανικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος που αποτελεί αντικείµενο της 
αίτησης· 

(iii) µια αξίωση. 

(γ) Αν η διεθνής αίτηση περιέχει τον προσδιορισµό 
συµβαλλόµενου µέρους που έχει προβεί σε 
γνωστοποίηση βάσει του στοιχείου (α), πρέπει να 
περιλαµβάνει επίσης, µε τον προβλεπόµενο τρόπο, 
κάθε στοιχείο που ήταν αντικείµενο της εν λόγω 
γνωστοποίησης. 

3. [Άλλο πιθανό περιεχόµενο της διεθνούς αίτησης] Η 
διεθνής αίτηση µπορεί να περιέχει ή να συνοδεύεται 
από άλλα στοιχεία, όπως διευκρινίζεται στον 
εκτελεστικό κανονισµό. 

4. [Περισσότερα του ενός βιοµηχανικά σχέδια ή 
υποδείγµατα στην ίδια διεθνή αίτηση] Υπό τους όρους 
που τυχόν προβλέπονται, µια διεθνής αίτηση µπορεί να 
περιλαµβάνει δύο ή περισσότερα βιοµηχανικά σχέδια ή 
υποδείγµατα. 

5. [Αίτηµα για αναβολή της δηµοσίευσης] Η διεθνής 
αίτηση µπορεί να περιέχει αίτηµα για αναβολή της 
δηµοσίευσης. 

Άρθρο 6 

Προτεραιότητα 

1. [∆ιεκδίκηση προτεραιότητας] 

(α) Η διεθνής αίτηση δύναται να περιέχει δήλωση που 
να διεκδικεί, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Σύµβασης 
των Παρισίων, την προτεραιότητα µιας ή περισσότερων 
προηγούµενων αιτήσεων που κατατέθηκαν σε ή για 
οποιαδήποτε χώρα που είναι συµβαλλόµενο µέρος 
αυτής της Σύµβασης ή οποιοδήποτε µέλος του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 

(β) Ο εκτελεστικός κανονισµός δύναται να ορίζει ότι η 
δήλωση που προβλέπεται στο στοιχείο (α) µπορεί να 
γίνει µετά την κατάθεση της διεθνούς αίτησης. Στην 
περίπτωση αυτή, ο εκτελεστικός κανονισµός ορίζει την 
προθεσµία µέσα στην οποία µπορεί να γίνει η δήλωση 
αυτή. 

2. [∆ιεθνής αίτηση που χρησιµεύει ως βάση για τη 
διεκδίκηση προτεραιότητας] Η διεθνής αίτηση, από την 
ηµεροµηνία κατάθεσής της και ανεξάρτητα από την εν 
συνεχεία τύχη της, είναι ισοδύναµη µε κανονική 
κατάθεση κατά την έννοια του άρθρου 4 της Σύµβασης 
των Παρισίων. 

Άρθρο 7 

Τέλη προσδιορισµού 

1. [Προβλεπόµενο τέλος προσδιορισµού] Τα 
προβλεπόµενα τέλη περιλαµβάνουν, µε την επιφύλαξη 
της παραγράφου (2), ένα τέλος προσδιορισµού για 
κάθε προσδιοριζόµενο συµβαλλόµενο µέρος. 

2. [Ατοµικό τέλος προσδιορισµού] Κάθε συµβαλλόµενο 
µέρος το Γραφείο του οποίου είναι Εξεταστικό Γραφείο 
και κάθε συµβαλλόµενο µέρος που είναι 
διακυβερνητική οργάνωση δύναται, µε σχετική δήλωση, 
να ανακοινώσει στο Γενικό ∆ιευθυντή ότι, για κάθε 
διεθνή αίτηση στην οποία προσδιορίζεται καθώς και για 
την ανανέωση οποιασδήποτε διεθνούς καταχώρισης 
που απορρέει από µια τέτοια διεθνή αίτηση, το 
προβλεπόµενο τέλος προσδιορισµού βάσει της 
παραγράφου (1) αντικαθίσταται από ένα ατοµικό τέλος 
προσδιορισµού, το ποσό του οποίου προσδιορίζεται 
στη δήλωση και µπορεί να τροποποιηθεί στις 
περαιτέρω δηλώσεις. Το ποσό αυτό µπορεί να 
καθοριστεί από το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος για 
την αρχική διάρκεια της προστασίας και για κάθε 
περίοδο ανανέωσης ή για τη µέγιστη περίοδο 
προστασίας που επιτρέπεται από το οικείο 
συµβαλλόµενο µέρος. Ωστόσο, δεν µπορεί να είναι 
υψηλότερο από το ισόποσο του ποσού που το Γραφείο 
του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους θα είχε το 
δικαίωµα να λάβει από έναν αιτούντα για χορήγηση 
προστασίας για ισοδύναµη περίοδο για τον ίδιο αριθµό 
βιοµηχανικών σχεδίων ή υποδειγµάτων, καθώς το 
ποσό αυτό µειώνεται από τις οικονοµίες που 
συνεπάγεται η διεθνής διαδικασία. 

3. [Μεταβίβαση των τελών προσδιορισµού] Τα τέλη 
προσδιορισµού που προβλέπονται στις παραγράφους 
(1) και (2) µεταβιβάζονται από το ∆ιεθνές Γραφείο στα 
συµβαλλόµενα µέρη για τα οποία καταβλήθηκαν τα 
τέλη αυτά. 

Άρθρο 8 

∆ιόρθωση παρατυπιών 

1. [Εξέταση της διεθνούς αίτησης] Αν το ∆ιεθνές 
Γραφείο διαπιστώσει ότι η διεθνής αίτηση, κατά την 
παραλαβή της από το ∆ιεθνές Γραφείο, δεν πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας Πράξης και του εκτελεστικού 
κανονισµού, καλεί τον αιτούντα να προβεί στις 
απαραίτητες διορθώσεις µέσα στην τασσόµενη 
προθεσµία. 

2. [Μη διόρθωση των παρατυπιών] 

(α) Αν ο αιτών δεν συµµορφωθεί µε την πρόσκληση 
µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, η διεθνής αίτηση, µε 
την επιφύλαξη του στοιχείου (β), θεωρείται 
ανακληθείσα. 

(β) Σε περίπτωση παρατυπίας που αφορά το άρθρο 5 
παράγραφος (2) ή ειδική απαίτηση που γνωστοποιείται 
στο Γενικό ∆ιευθυντή από ένα συµβαλλόµενο µέρος 
σύµφωνα µε τον εκτελεστικό κανονισµό, αν ο αιτών δεν 
συµµορφωθεί µε την πρόσκληση µέσα στην ταχθείσα 
προθεσµία, η διεθνής αίτηση θεωρείται ότι δεν 
περιλαµβάνει τον προσδιορισµό αυτού του 
συµβαλλόµενου µέρους. 

Άρθρο 9 

Ηµεροµηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης 

1. [∆ιεθνής αίτηση που κατατίθεται απευθείας] Αν η 
διεθνής αίτηση κατατίθεται απευθείας στο ∆ιεθνές 
Γραφείο, ως ηµεροµηνία κατάθεσης, µε την επιφύλαξη 



της παραγράφου (3), θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την 
οποία το ∆ιεθνές Γραφείο λαµβάνει τη διεθνή αίτηση. 

2. [∆ιεθνής αίτηση που κατατίθεται έµµεσα] Αν η 
διεθνής αίτηση κατατίθεται µέσω του Γραφείου του 
συµβαλλόµενου µέρους του αιτούντος, η ηµεροµηνία 
κατάθεσης καθορίζεται όπως προβλέπεται. 

3. [∆ιεθνής αίτηση µε ορισµένες παρατυπίες] Αν η 
διεθνής αίτηση, κατά την ηµεροµηνία παραλαβής της 
από το ∆ιεθνές Γραφείο, παρουσιάζει παρατυπία η 
οποία προβλέπεται ότι αποτελεί παρατυπία που 
συνεπάγεται αναβολή της ηµεροµηνίας κατάθεσης της 
διεθνούς αίτησης, ως ηµεροµηνία κατάθεσης θεωρείται 
η ηµεροµηνία κατά την οποία παραλαµβάνεται από το 
∆ιεθνές Γραφείο η διόρθωση της εν λόγω παρατυπίας. 

Άρθρο 10 [1] 

∆ιεθνής καταχώριση, ηµεροµηνία της διεθνούς 
καταχώριση, δηµοσίευση και εµπιστευτικά αντίγραφα 

της διεθνούς καταχώρισης 

1. [∆ιεθνής καταχώριση] Το ∆ιεθνές Γραφείο 
καταχωρίζει κάθε βιοµηχανικό σχέδιο ή υπόδειγµα που 
αποτελεί αντικείµενο διεθνούς αίτησης αµέσως µόλις 
παραλάβει τη διεθνή αίτηση ή, αν ζητείται να γίνουν 
διορθώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 8, αµέσως µόλις 
παραληφθούν οι απαραίτητες διορθώσεις. Η 
καταχώριση γίνεται είτε αναβληθεί η δηµοσίευση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11, είτε όχι. 

2. [Ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης] 

(α) Με την επιφύλαξη του στοιχείου (β), ως ηµεροµηνία 
της διεθνούς καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία 
κατάθεσης της διεθνούς αίτησης. 

(β) Αν η διεθνής αίτηση, κατά την ηµεροµηνία κατά την 
οποία παραλαµβάνεται από το ∆ιεθνές Γραφείο, 
παρουσιάζει παρατυπία που αφορά το άρθρο 5 
παράγραφος (2), ως ηµεροµηνία της διεθνούς 
καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την οποία 
παραλαµβάνεται από το ∆ιεθνές Γραφείο η διόρθωση 
της εν λόγω παρατυπίας ή η ηµεροµηνία κατάθεσης της 
διεθνούς αίτησης, αν αυτή είναι µεταγενέστερη. 

3. [∆ηµοσίευση] 

(α) Η διεθνής καταχώριση δηµοσιεύεται από το ∆ιεθνές 
Γραφείο. Η δηµοσίευση αυτή θεωρείται ότι εξασφαλίζει 
επαρκή δηµοσιότητα για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη· 
καµία άλλη απαίτηση δηµοσιότητας δεν µπορεί να 
προβληθεί από το δικαιούχο. 

(β) Το ∆ιεθνές Γραφείο αποστέλλει αντίγραφο της 
δηµοσίευσης της διεθνούς καταχώρισης σε κάθε 
προσδιοριζόµενο Γραφείο. 

4. [Τήρηση εµπιστευτικότητας πριν από τη δηµοσίευση] 
Με την επιφύλαξη της παραγράφου (5) και του άρθρου 
11 παράγραφος (4) στοιχείο (β), το ∆ιεθνές Γραφείο 
χειρίζεται εµπιστευτικά κάθε διεθνή αίτηση και κάθε 
διεθνή καταχώριση έως τη δηµοσίευση. 

5. [Εµπιστευτικά αντίγραφα] 

(α) Το ∆ιεθνές Γραφείο, αµέσως µόλις γίνει η 
καταχώριση, αποστέλλει αντίγραφο της διεθνούς 
καταχώρισης, µαζί µε κάθε σχετική δήλωση, έγγραφο ή 
δείγµα που συνοδεύουν τη διεθνή αίτηση, σε κάθε 
Γραφείο που έχει γνωστοποιήσει στο ∆ιεθνές Γραφείο 
ότι επιθυµεί να λάβει τέτοιο αντίγραφο και έχει 
προσδιοριστεί στη διεθνή αίτηση. 

(β) Το Γραφείο, έως τη δηµοσίευση της διεθνούς 
καταχώρισης από το ∆ιεθνές Γραφείο, χειρίζεται 
εµπιστευτικά κάθε διεθνή καταχώριση αντίγραφο της 
οποίας έχει σταλεί σ’ αυτό από το ∆ιεθνές Γραφείο. 
∆ύναται να χρησιµοποιήσει το εν λόγω αντίγραφο µόνο 
για την εξέταση της διεθνούς καταχώρισης και των 
αιτήσεων προστασίας βιοµηχανικών σχεδίων ή 
υποδειγµάτων που κατατίθενται στο συµβαλλόµενο 
µέρος ή για το συµβαλλόµενο µέρος για το οποίο είναι 
αρµόδιο το Γραφείο. Ειδικότερα, δεν δικαιούται να 
αποκαλύψει το περιεχόµενο οποιασδήποτε τέτοιας 
διεθνούς καταχώρισης σε κανένα πρόσωπο που δεν 
ανήκει στο Γραφείο πλην του δικαιούχου της εν λόγω 
διεθνούς καταχώρισης, εκτός για σκοπούς διοικητικής ή 
νοµικής διαδικασίας που αφορά διαφορά σχετική µε το 
δικαίωµα κατάθεσης της διεθνούς αίτησης στην οποία 
βασίζεται η διεθνής καταχώριση. Σε περίπτωση τέτοιας 
διοικητικής ή νοµικής διαδικασίας, το περιεχόµενο της 
διεθνούς καταχώρισης µπορεί να αποκαλυφθεί 
εµπιστευτικά µόνο στα µέρη που εµπλέκονται στη 
διαδικασία, τα οποία πρέπει να δεσµευθούν ότι θα 
τηρήσουν την εµπιστευτικότητα της αποκάλυψης. 

Άρθρο 11 

Αναβολή δηµοσίευσης 

1. [∆ιατάξεις της νοµοθεσίας των συµβαλλόµενων 
µερών σχετικά µε την αναβολή της δηµοσίευσης] 

(α) Αν η νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους 
προβλέπει την αναβολή της δηµοσίευσης ενός 
βιοµηχανικού σχεδίου ή υποδείγµατος για περίοδο 
µικρότερη από την προβλεπόµενη, αυτό το 
συµβαλλόµενο µέρος, µε σχετική δήλωση, γνωστοποιεί 
στο Γενικό ∆ιευθυντή την επιτρεπόµενη περίοδο 
αναβολής. 

(β) Αν η νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους δεν 
προβλέπει την αναβολή της δηµοσίευσης ενός 
βιοµηχανικού σχεδίου ή υποδείγµατος, αυτό το 
συµβαλλόµενο µέρος, µε σχετική δήλωση, γνωστοποιεί 
στο Γενικό ∆ιευθυντή το γεγονός αυτό. 

2. [Αναβολή δηµοσίευσης] Αν η διεθνής αίτηση περιέχει 
αίτηµα για αναβολή της δηµοσίευσης, η δηµοσίευση 
πραγµατοποιείται, 

(i) αµέσως µετά τη λήξη της προβλεπόµενης περιόδου, 
αν κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη που 
προσδιορίζονται στη διεθνή αίτηση δεν έχει κάνει 
δήλωση βάσει της παραγράφου (1), 

ή 

(ii) αν κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη που 
προσδιορίζονται στη διεθνή αίτηση έχει κάνει δήλωση 
βάσει της παραγράφου (1) στοιχείο (α), αµέσως µετά τη 
λήξη της περιόδου που καθορίζεται στην εν λόγω 
δήλωση ή, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα 
προσδιοριζόµενα συµβαλλόµενα µέρη, αµέσως µετά τη 
λήξη της µικρότερης χρονικής περιόδου που 
καθορίζεται στις δηλώσεις τους. 

3. [Επεξεργασία των αιτηµάτων για αναβολή όταν η 
αναβολή δεν είναι δυνατή βάσει της εφαρµοστέας 
νοµοθεσίας] Αν έχει ζητηθεί η αναβολή της 
δηµοσίευσης και κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη 
που προσδιορίζονται στη διεθνή αίτηση έχει κάνει 
δήλωση, βάσει της παραγράφου (1) στοιχείο (β), ότι η 
αναβολή της δηµοσίευσης δεν είναι δυνατή βάσει της 
νοµοθεσίας του, 



(i) µε την επιφύλαξη του σηµείου (ii), το ∆ιεθνές 
Γραφείο ενηµερώνει σχετικά τον αιτούντα· αν, εντός της 
προβλεπόµενης περιόδου, ο αιτών, µε έγγραφη 
ανακοίνωση προς το ∆ιεθνές Γραφείο, δεν ανακαλέσει 
τον προσδιορισµό του εν λόγω συµβαλλόµενου 
µέρους, το ∆ιεθνές Γραφείο δεν λαµβάνει υπόψη το 
αίτηµα για αναβολή της δηµοσίευσης· 

(ii) αν, αντί να περιέχει αναπαραστάσεις του 
βιοµηχανικού σχεδίου ή υποδείγµατος, η διεθνής 
αίτηση συνοδεύεται από δείγµατα του βιοµηχανικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, το ∆ιεθνές Γραφείο δεν 
λαµβάνει υπόψη τον προσδιορισµό του εν λόγω 
συµβαλλόµενου µέρους και ενηµερώνει σχετικά τον 
αιτούντα. 

4. [Αίτηµα για προγενέστερη δηµοσίευση ή για ειδική 
πρόσβαση στη διεθνή καταχώριση] 

(α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναβολής που 
εφαρµόζεται βάσει της παραγράφου (2), ο δικαιούχος 
µπορεί ανά πάσα στιγµή να ζητήσει τη δηµοσίευση 
οποιωνδήποτε ή όλων των βιοµηχανικών σχεδίων ή 
υποδειγµάτων που αποτελούν αντικείµενο της διεθνούς 
καταχώρισης. Στην περίπτωση αυτή η περίοδος 
αναβολής για το ή τα εν λόγω βιοµηχανικά σχέδια ή 
υποδείγµατα θεωρείται ότι έχει λήξει κατά την 
ηµεροµηνία παραλαβής αυτού του αιτήµατος από το 
∆ιεθνές Γραφείο. 

(β) Ο δικαιούχος µπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναβολής που εφαρµόζεται βάσει της 
παραγράφου (2), να ζητήσει ανά πάσα στιγµή από το 
∆ιεθνές Γραφείο να παράσχει σε τρίτο, που 
προσδιορίζεται από το δικαιούχο, απόσπασµα 
οποιωνδήποτε ή όλων των βιοµηχανικών σχεδίων ή 
υποδειγµάτων που αποτελούν αντικείµενο της διεθνούς 
καταχώρισης ή να επιτρέψει στον εν λόγω τρίτο την 
πρόσβαση στα εν λόγω βιοµηχανικά σχέδια ή 
υποδείγµατα. 

5. [Παραίτηση και περιορισµός] 

(α) Αν, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναβολής που εφαρµόζεται βάσει της 
παραγράφου (2), ο δικαιούχος παραιτηθεί από τη 
διεθνή καταχώριση για όλα τα προσδιοριζόµενα 
συµβαλλόµενα µέρη, το ή τα βιοµηχανικά σχέδια ή 
υποδείγµατα που αποτελούν αντικείµενο της διεθνούς 
καταχώρισης δεν δηµοσιεύεται. 

(β) Αν, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναβολής που εφαρµόζεται βάσει της 
παραγράφου (2), ο δικαιούχος περιορίσει τη διεθνή 
καταχώριση, για όλα τα προσδιοριζόµενα 
συµβαλλόµενα µέρη, σε ένα ή µερικά από τα 
βιοµηχανικά σχέδια ή υποδείγµατα που αποτελούν 
αντικείµενο της διεθνούς καταχώρισης, τα άλλα 
βιοµηχανικά σχέδια ή υποδείγµατα που αποτελούν 
αντικείµενο της διεθνούς καταχώρισης δεν 
δηµοσιεύονται. 

6. [∆ηµοσίευση και υποβολή αναπαραστάσεων] 

(α) Κατά τη λήξη οποιασδήποτε περιόδου αναβολής 
που εφαρµόζεται βάσει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, το ∆ιεθνές Γραφείο, υπό τον όρο της 
καταβολής των προβλεπόµενων τελών, δηµοσιεύει τη 
διεθνή καταχώριση. Αν τα εν λόγω τέλη δεν 
καταβληθούν όπως προβλέπεται, η διεθνής 

καταχώριση ακυρώνεται και η δηµοσίευση δεν 
πραγµατοποιείται. 

(β) Αν η διεθνής αίτηση συνοδευόταν από ένα ή 
περισσότερα δείγµατα του βιοµηχανικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος (1) 
σηµείο (iii), ο δικαιούχος υποβάλλει στο ∆ιεθνές 
Γραφείο, µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, τον 
προβλεπόµενο αριθµό αντιγράφων µιας 
αναπαράστασης κάθε βιοµηχανικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος που αποτελεί αντικείµενο της εν λόγω 
αίτησης. Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει τα αντίγραφα, η 
διεθνής καταχώριση ακυρώνεται και η δηµοσίευση δεν 
πραγµατοποιείται. 

Άρθρο 12 

Άρνηση 

1. [∆ικαίωµα άρνησης] Το Γραφείο οποιουδήποτε 
προσδιοριζόµενου συµβαλλόµενου µέρους µπορεί, αν 
οι όροι για τη χορήγηση προστασίας βάσει της 
νοµοθεσίας του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους δεν 
πληρούνται για κάποιο ή για όλα τα βιοµηχανικά σχέδια 
ή υποδείγµατα που αποτελούν αντικείµενο διεθνούς 
καταχώρισης, να αρνηθεί, εν µέρει ή πλήρως, την 
επέλευση των αποτελεσµάτων της διεθνούς 
καταχώρισης στο έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου 
µέρους· ωστόσο κανένα Γραφείο δεν µπορεί να 
αρνηθεί, εν µέρει ή πλήρως, την επέλευση των 
αποτελεσµάτων οποιασδήποτε διεθνούς καταχώρισης 
µε το επιχείρηµα ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί, βάσει της 
νοµοθεσίας του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους, 
απαιτήσεις σχετικές µε τη µορφή ή το περιεχόµενο της 
διεθνούς αίτησης οι οποίες προβλέπονται στην 
παρούσα Πράξη ή στον εκτελεστικό κανονισµό ή είναι 
πρόσθετες ή διαφορετικές από τις απαιτήσεις αυτές. 

2. [Γνωστοποίηση της άρνησης] 

(α) Η άρνηση της επέλευσης των αποτελεσµάτων µιας 
διεθνούς καταχώρισης ανακοινώνεται από το Γραφείο 
στο ∆ιεθνές Γραφείο µε σχετική γνωστοποίηση µέσα 
στην προβλεπόµενη προθεσµία. 

(β) Κάθε γνωστοποίηση άρνησης πρέπει να αναφέρει 
όλους τους λόγους στους οποίους θεµελιώνεται η 
άρνηση. 

3. [∆ιαβίβαση της γνωστοποίησης της άρνησης· µέσα 
έννοµης προστασίας] 

(α) Το ∆ιεθνές Γραφείο διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση 
αντίγραφο της γνωστοποίησης της άρνησης στο 
δικαιούχο. 

(β) Ο δικαιούχος έχει στη διάθεσή του τα ίδια µέσα 
έννοµης προστασίας τα οποία θα είχε αν οποιοδήποτε 
βιοµηχανικό σχέδιο ή υπόδειγµα που αποτελεί 
αντικείµενο της διεθνούς καταχώρισης είχε αποτελέσει 
αντικείµενο αίτησης για χορήγηση προστασίας βάσει 
της νοµοθεσίας που ισχύει για το Γραφείο που 
γνωστοποίησε την άρνηση. Τα εν λόγω µέσα έννοµης 
προστασίας συνίστανται τουλάχιστον στη δυνατότητα 
επανεξέτασης ή αναθεώρησης της άρνησης ή στη 
δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά της άρνησης. 

4. [2] [Ανάκληση της άρνησης] Κάθε άρνηση µπορεί να 
ανακληθεί, εν µέρει ή πλήρως, ανά πάσα στιγµή από το 
Γραφείο που την γνωστοποίησε. 

Άρθρο 13 



Ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε την ενότητα του σχεδίου 
ή υποδείγµατος 

1. [Κοινοποίηση ειδικών απαιτήσεων] Κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος η νοµοθεσία του οποίου, τη 
στιγµή που γίνεται συµβαλλόµενο µέρος της παρούσας 
Πράξης, επιβάλλει ότι τα σχέδια ή υποδείγµατα που 
αποτελούν αντικείµενο της ίδιας αίτησης πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από ενότητα σχεδιασµού, ενότητα 
παραγωγής ή ενότητα χρήσης ή να ανήκουν στο ίδιο 
σύνολο ή στην ίδια σύνθεση στοιχείων, ή ότι σε κάθε 
αίτηση µπορεί να προβληθεί αξίωση µόνο για ένα 
ανεξάρτητο και χωριστό σχέδιο ή υπόδειγµα, µπορεί µε 
σχετική δήλωση να το γνωστοποιήσει στο Γενικό 
∆ιευθυντή. Ωστόσο, καµία τέτοια δήλωση δεν θίγει το 
δικαίωµα αιτούντος να περιλάβει δύο ή περισσότερα 
βιοµηχανικά σχέδια ή υποδείγµατα σε διεθνή αίτηση 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος (4), ακόµη και αν 
η αίτηση προσδιορίζει το συµβαλλόµενο µέρος που έχει 
κάνει τη δήλωση. 

2. [Αποτέλεσµα της δήλωσης] Κάθε τέτοια δήλωση 
επιτρέπει στο Γραφείο του συµβαλλόµενου µέρους που 
την έχει κάνει να αρνηθεί τα αποτελέσµατα της 
διεθνούς καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 12 
παράγραφος (1) εν όσω εκκρεµεί η συµµόρφωση µε 
την απαίτηση που κοινοποιείται από το εν λόγω 
συµβαλλόµενο µέρος. 

3. [Πρόσθετα τέλη πληρωτέα για κατάτµηση της 
καταχώρισης] Αν, έπειτα από γνωστοποίηση άρνησης 
σύµφωνα µε την παράγραφο (2), µια διεθνής 
καταχώριση κατατέµνεται ενώπιον του οικείου 
Γραφείου προκειµένου να αρθεί λόγος άρνησης που 
µνηµονεύεται στη γνωστοποίηση, το εν λόγω Γραφείο 
έχει το δικαίωµα να χρεώσει τέλη για κάθε πρόσθετη 
διεθνή αίτηση που θα ήταν απαραίτητη προκειµένου να 
αποφευχθεί αυτός ο λόγος άρνησης. 

Άρθρο 14 

Αποτελέσµατα της διεθνούς καταχώρισης 

1. [Αποτέλεσµα ισοδύναµο µε αίτηση βάσει του 
εφαρµοστέου δικαίου] Η διεθνής καταχώριση, από την 
ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης, έχει σε κάθε 
προσδιοριζόµενο συµβαλλόµενο µέρος τουλάχιστον το 
ίδιο αποτέλεσµα µε αίτηση για χορήγηση προστασίας 
του βιοµηχανικού σχεδίου ή υποδείγµατος η οποία 
κατατέθηκε κανονικά βάσει της νοµοθεσίας αυτού του 
συµβαλλόµενου µέρους. 

2. [Αποτέλεσµα ισοδύναµο µε χορήγηση προστασίας 
βάσει του εφαρµοστέου δικαίου] 

(α) Σε κάθε προσδιοριζόµενο συµβαλλόµενο µέρος το 
Γραφείο του οποίου δεν έχει γνωστοποιήσει άρνηση 
σύµφωνα µε το άρθρο 12, η διεθνής καταχώριση έχει 
το ίδιο αποτέλεσµα όπως η χορήγηση προστασίας που 
παρέχεται για το βιοµηχανικό σχέδιο ή υπόδειγµα βάσει 
της νοµοθεσίας αυτού του συµβαλλόµενου µέρους το 
αργότερο από την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου που 
έχει στη διάθεσή του για να γνωστοποιήσει άρνηση ή, 
αν ένα συµβαλλόµενο µέρος έχει προβεί σε σχετική 
δήλωση βάσει του εκτελεστικού κανονισµού, το 
αργότερο από τη στιγµή που ορίζεται στην εν λόγω 
δήλωση. 

(β) [3] Αν το Γραφείο ενός προσδιοριζόµενου 
συµβαλλόµενου µέρους έχει γνωστοποιήσει άρνηση και 
έχει ανακαλέσει στη συνέχεια, εν µέρει ή πλήρως, την 

άρνηση αυτή, η διεθνής καταχώριση, στο βαθµό που 
ανακαλείται η άρνηση, έχει το ίδιο αποτέλεσµα στο εν 
λόγω συµβαλλόµενο µέρος όπως η χορήγηση 
προστασίας που παρέχεται για το βιοµηχανικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα βάσει της νοµοθεσίας αυτού του 
συµβαλλόµενου µέρους το αργότερο από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία ανακλήθηκε η άρνηση. 

(γ) Το αποτέλεσµα που παρέχεται στη διεθνή 
καταχώριση βάσει της παρούσας παραγράφου ισχύει 
για το ή τα βιοµηχανικά σχέδια ή υποδείγµατα που 
αποτελούν αντικείµενο της εν λόγω καταχώρισης, 
όπως τα παραλαµβάνει το ∆ιεθνές Γραφείο από το 
προσδιοριζόµενο Γραφείο ή, ενδεχοµένως, όπως 
τροποποιούνται κατά τη διαδικασία ενώπιον του εν 
λόγω Γραφείου. 

3. [∆ήλωση σχετικά µε το αποτέλεσµα του 
προσδιορισµού του συµβαλλόµενου µέρους του 
αιτούντος] 

(α) Κάθε συµβαλλόµενο µέρος το Γραφείο του οποίου 
είναι Εξεταστικό Γραφείο δύναται, µε σχετική δήλωση, 
να γνωστοποιήσει στο Γενικό ∆ιευθυντή ότι, όταν είναι 
το συµβαλλόµενο µέρος του αιτούντος, ο 
προσδιορισµός αυτού του συµβαλλόµενου µέρους σε 
µια διεθνή καταχώριση δεν έχει κανένα αποτέλεσµα. 

(β) Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος που έχει προβεί στη 
δήλωση η οποία προβλέπεται στο στοιχείο (α) 
χαρακτηρίζεται σε διεθνή αίτηση τόσο ως 
συµβαλλόµενο µέρος του αιτούντος όσο και ως 
προσδιοριζόµενο συµβαλλόµενο µέρος, το ∆ιεθνές 
Γραφείο δεν λαµβάνει υπόψη τον προσδιορισµό αυτού 
του συµβαλλόµενου µέρους. 

Άρθρο 15 

Ακύρωση 

1. [Απαίτηση δυνατότητας προάσπισης των 
δικαιωµάτων] Η µερική ή πλήρης ακύρωση των 
αποτελεσµάτων της διεθνούς καταχώρισης από τις 
αρµόδιες αρχές ενός προσδιοριζόµενου 
συµβαλλόµενου µέρους στο έδαφος αυτού του 
συµβαλλόµενου µέρους απαγορεύεται, αν 
προηγουµένως δεν παρασχεθεί έγκαιρα στο δικαιούχο 
η δυνατότητα να προασπίσει τα δικαιώµατά του. 

2. [Κοινοποίηση της ακύρωσης] Το Γραφείο του 
συµβαλλόµενου µέρους στο έδαφος του οποίου έχουν 
ακυρωθεί τα αποτελέσµατα της διεθνούς καταχώρισης, 
όταν πληροφορηθεί την ακύρωση, την κοινοποιεί στο 
∆ιεθνές Γραφείο. 

Άρθρο 16 

Καταγραφή τροποποιήσεων και άλλων θεµάτων 
σχετικών µε τις διεθνείς καταχωρίσεις 

1. [Καταγραφή τροποποιήσεων και άλλων θεµάτων] Το 
∆ιεθνές Γραφείο καταγράφει, όπως προβλέπεται, στο 
∆ιεθνές Μητρώο 

(i) κάθε αλλαγή στην κυριότητα της διεθνούς 
καταχώρισης, για οποιοδήποτε ή για όλα τα 
προσδιοριζόµενα συµβαλλόµενα µέρη και για 
οποιοδήποτε ή για όλα τα βιοµηχανικά σχέδια ή 
υποδείγµατα που αποτελούν αντικείµενο της διεθνούς 
καταχώρισης, υπό τον όρο ότι ο νέος κύριος έχει 
δικαίωµα να καταθέσει διεθνή αίτηση σύµφωνα µε το 
άρθρο 3, 



(ii) κάθε αλλαγή του ονόµατος ή της διεύθυνσης του 
δικαιούχου, 

(iii) τον ορισµό αντιπροσώπου του αιτούντος ή του 
δικαιούχου και κάθε άλλο γεγονός που αφορά τον εν 
λόγω αντιπρόσωπο, 

(iv) τυχόν παραίτηση του δικαιούχου από τη διεθνή 
καταχώριση, για οποιοδήποτε ή για όλα τα 
προσδιοριζόµενα συµβαλλόµενα µέρη, 

(v) κάθε περιορισµό της διεθνούς καταχώρισης από το 
δικαιούχο, για οποιοδήποτε ή για όλα τα 
προσδιοριζόµενα συµβαλλόµενα µέρη, σε ένα ή µερικά 
από τα βιοµηχανικά σχέδια ή υποδείγµατα που 
αποτελούν αντικείµενο της διεθνούς καταχώρισης, 

(vi) κάθε ακύρωση των αποτελεσµάτων της διεθνούς 
καταχώρισης από τις αρµόδιες αρχές ενός 
προσδιοριζόµενου συµβαλλόµενου µέρους στο έδαφος 
αυτού του συµβαλλόµενου µέρους, για οποιοδήποτε ή 
για όλα τα βιοµηχανικά σχέδια ή υποδείγµατα που 
αποτελούν αντικείµενο της διεθνούς καταχώρισης, 

(vii) κάθε άλλο σχετικό γεγονός, που προσδιορίζεται 
στον εκτελεστικό κανονισµό, σχετικά µε τα δικαιώµατα 
επί οποιουδήποτε ή επί όλων των βιοµηχανικών 
σχεδίων ή υποδειγµάτων που αποτελούν αντικείµενο 
της διεθνούς καταχώρισης. 

2. [Αποτέλεσµα της καταγραφής στο ∆ιεθνές Μητρώο] 
Κάθε καταγραφή που περιλαµβάνεται στα σηµεία (i), 
(ii), (iv), (v), (vi) και (vii) της παραγράφου (1) έχει το ίδιο 
αποτέλεσµα όπως αν είχε γίνει στο Μητρώο του 
Γραφείου καθενός από τα οικεία συµβαλλόµενα µέρη, 
µε την εξαίρεση ότι ένα συµβαλλόµενο µέρος δύναται, 
µε σχετική δήλωση, να γνωστοποιήσει στο Γενικό 
∆ιευθυντή ότι µια καταγραφή βάσει του σηµείου (i) της 
παραγράφου (1) δεν έχει αυτό το αποτέλεσµα στο εν 
λόγω συµβαλλόµενο µέρος έως ότου το Γραφείο αυτού 
του συµβαλλόµενου µέρους λάβει τις δηλώσεις ή τα 
έγγραφα που διευκρινίζονται σ’ αυτή τη δήλωση. 

3. [Τέλη] Κάθε καταγραφή που γίνεται στο πλαίσιο της 
παραγράφου (1) µπορεί να υπόκειται στην καταβολή 
τέλους. 

4. [∆ηµοσίευση] Το ∆ιεθνές Γραφείο δηµοσιεύει 
ανακοίνωση σχετικά µε κάθε καταγραφή που γίνεται 
στο πλαίσιο της παραγράφου (1) και αποστέλλει 
αντίγραφο της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης στο 
Γραφείο καθενός από τα οικεία συµβαλλόµενα µέρη. 

Άρθρο 17 

Αρχική διάρκεια και ανανέωση της διεθνούς 
καταχώρισης και διάρκεια προστασίας 

1. [Αρχική διάρκεια της διεθνούς καταχώρισης] Η 
διεθνής καταχώριση γίνεται για αρχική περίοδο πέντε 
ετών, η οποία υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της 
διεθνούς καταχώρισης. 

2. [Ανανέωση της διεθνούς καταχώρισης] Η διεθνής 
καταχώριση µπορεί να ανανεωθεί για πρόσθετες 
περιόδους πέντε ετών, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
διαδικασία και υπό τον όρο της καταβολής των 
προβλεπόµενων τελών. 

3. [∆ιάρκεια της προστασίας στα προσδιοριζόµενα 
συµβαλλόµενα µέρη] 

(α) Με την προϋπόθεση ότι η διεθνής καταχώριση 
ανανεώνεται, και µε την επιφύλαξη του στοιχείου (β), η 

διάρκεια της προστασίας, σε καθένα από τα 
προσδιοριζόµενα συµβαλλόµενα µέρη, ανέρχεται σε 15 
έτη, που υπολογίζονται από την ηµεροµηνία της 
διεθνούς καταχώρισης. 

(β) Όταν η νοµοθεσία ενός προσδιοριζόµενου 
συµβαλλόµενου µέρους προβλέπει διάρκεια 
προστασίας µεγαλύτερη των 15 ετών για ένα 
βιοµηχανικό σχέδιο ή υπόδειγµα για το οποίο έχει 
χορηγηθεί προστασία βάσει αυτής της νοµοθεσίας, η 
διάρκεια της προστασίας, υπό τον όρο ότι η διεθνής 
καταχώριση ανανεώνεται, είναι η ίδια µε αυτήν που 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία του εν λόγω 
συµβαλλόµενου µέρους. 

(γ) Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ενηµερώνει, µε σχετική 
δήλωση, το Γενικό ∆ιευθυντή για τη µέγιστη διάρκεια 
προστασίας που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του. 

4. [∆υνατότητα περιορισµένης ανανέωσης] Η 
ανανέωση της διεθνούς καταχώρισης µπορεί να γίνει 
για οποιοδήποτε ή για όλα τα προσδιοριζόµενα 
συµβαλλόµενα µέρη και για οποιοδήποτε ή για όλα τα 
βιοµηχανικά σχέδια ή υποδείγµατα που αποτελούν 
αντικείµενο της διεθνούς καταχώρισης. 

5. [Καταγραφή και δηµοσίευση της ανανέωσης] Το 
∆ιεθνές Γραφείο καταγράφει τις ανανεώσεις στο 
∆ιεθνές Μητρώο και δηµοσιεύει σχετική ανακοίνωση. 
Αποστέλλει αντίγραφο της δηµοσίευσης της 
ανακοίνωσης στο Γραφείο καθενός από τα οικεία 
συµβαλλόµενα µέρη. 

Άρθρο 18 

Πληροφορίες σχετικά µε τις δηµοσιευµένες διεθνείς 
καταχωρίσεις 

1. [Πρόσβαση στις πληροφορίες] Το ∆ιεθνές Γραφείο 
παρέχει σε όποιον υποβάλλει σχετική αίτηση, κατόπιν 
καταβολής του προβλεπόµενου τέλους, αποσπάσµατα 
του ∆ιεθνούς Μητρώου ή πληροφορίες σχετικά µε το 
περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Μητρώου για οποιαδήποτε 
δηµοσιευµένη διεθνή καταχώριση. 

2. [Απαλλαγή από την επικύρωση] Τα αποσπάσµατα 
του ∆ιεθνούς Μητρώου που παρέχονται από το ∆ιεθνές 
Γραφείο απαλλάσσονται από οποιαδήποτε απαίτηση 
επικύρωσης σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19 

Κοινό Γραφείο περισσοτέρων του ενός κρατών 

1. [Κοινοποίηση του κοινού Γραφείου] Αν περισσότερα 
του ενός κράτη που σκοπεύουν να γίνουν 
συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας Πράξης έχουν 
προβεί στην ενοποίηση της εσωτερικής νοµοθεσίας 
τους για τα βιοµηχανικά σχέδια και υποδείγµατα ή αν 
περισσότερα του ενός κράτη που είναι συµβαλλόµενα 
µέρη της παρούσας Πράξης συµφωνούν να προβούν 
στην ενοποίηση της εσωτερικής νοµοθεσίας τους για τα 
βιοµηχανικά σχέδια και υποδείγµατα, δύνανται να 
ενηµερώσουν το Γενικό ∆ιευθυντή 

(i) ότι ένα κοινό Γραφείο θα αντικαταστήσει το εθνικό 
Γραφείο καθενός τους, 

και 



(ii) ότι το σύνολο των αντίστοιχων εδαφών τους στα 
οποία ισχύει η ενοποιηµένη νοµοθεσία πρέπει να 
θεωρείται ως ένα και µόνο συµβαλλόµενο µέρος για 
τους σκοπούς της εφαρµογής των άρθρων 1, 3 έως 18 
και 31 της παρούσας Πράξης. 

2. [Χρονική στιγµή στην οποία πρέπει να γίνει η 
κοινοποίηση] Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο (1) γίνεται, 

(i) στην περίπτωση των κρατών που σκοπεύουν να 
γίνουν συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας Πράξης, τη 
στιγµή της κατάθεσης των εγγράφων που 
προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφος (2)· 

(ii) στην περίπτωση των κρατών που είναι 
συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας Πράξης, 
οποιαδήποτε στιγµή µετά την ενοποίηση της 
εσωτερικής νοµοθεσίας τους. 

3. [Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κοινοποίησης] Η 
κοινοποίηση που προβλέπεται στις παραγράφους (1) 
και (2) αρχίζει να ισχύει, 

(i) στην περίπτωση των κρατών που σκοπεύουν να 
γίνουν συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας Πράξης, τη 
στιγµή που τα εν λόγω κράτη θα δεσµευθούν από την 
παρούσα Πράξη· 

(ii) στην περίπτωση των κρατών που είναι 
συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας Πράξης, τρεις 
µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής 
ανακοίνωσης από το Γενικό ∆ιευθυντή στα άλλα 
συµβαλλόµενα µέρη ή σε οποιαδήποτε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία που υποδεικνύεται στην κοινοποίηση. 

Άρθρο 20 

Συµµετοχή στην Ένωση της Χάγης 

Τα συµβαλλόµενα µέρη είναι µέλη της ίδιας Ένωσης µε 
τα κράτη που είναι συµβαλλόµενα µέρη της Πράξης του 
1934 ή της Πράξης του 1960. 

Άρθρο 21 

Συνέλευση 

1. [Σύνθεση] 

(α) Τα συµβαλλόµενα µέρη είναι µέλη της ίδιας 
συνέλευσης µε τα κράτη που δεσµεύονται από το 
άρθρο 2 της Συµπληρωµατικής Πράξης του 1967. 

(β) Κάθε µέλος της συνέλευσης εκπροσωπείται στη 
συνέλευση από έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος µπορεί 
να επικουρείται από αναπληρωτές αντιπροσώπους, 
συµβούλους και εµπειρογνώµονες· κάθε 
αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπήσει µόνο ένα 
συµβαλλόµενο µέρος. 

(γ) Τα µέλη της Ένωσης που δεν είναι µέλη της 
συνέλευσης µπορούν να συµµετέχουν στις 
συνεδριάσεις της συνέλευσης ως παρατηρητές. 

2. [Καθήκοντα] 

(α) Η συνέλευση 

(i) εξετάζει όλα τα θέµατα που αφορούν τη διατήρηση 
και την ανάπτυξη της Ένωσης και την εφαρµογή της 
παρούσας Πράξης· 

(ii) ασκεί τα δικαιώµατα και εκτελεί τα καθήκοντα που 
της ανατίθενται ειδικά ή της παρέχονται βάσει της 

παρούσας Πράξης ή της Συµπληρωµατικής Πράξης του 
1967· 

(iii) δίνει κατευθύνσεις στο Γενικό ∆ιευθυντή σχετικά µε 
την προετοιµασία των διασκέψεων αναθεώρησης και 
αποφασίζει τη σύγκληση οποιασδήποτε τέτοιας 
διάσκεψης· 

(iv) τροποποιεί τον εκτελεστικό κανονισµό· 

(v) εξετάζει και εγκρίνει τις εκθέσεις και τις 
δραστηριότητες του Γενικού ∆ιευθυντή σχετικά µε την 
Ένωση και παρέχει στο Γενικό ∆ιευθυντή όλες τις 
απαραίτητες οδηγίες σχετικά µε τα θέµατα που 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Ένωσης· 

(vi) καθορίζει το πρόγραµµα και εγκρίνει το διετή 
προϋπολογισµό της Ένωσης και τους τελικούς 
λογαριασµούς της· 

(vii) εκδίδει το δηµοσιονοµικό κανονισµό της Ένωσης· 

(viii) ιδρύει τις επιτροπές και τις οµάδες εργασίας που 
κρίνει κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης· 

(ix) µε την επιφύλαξη της παραγράφου (1), στοιχείο (γ), 
καθορίζει τα κράτη, τις διακυβερνητικές οργανώσεις και 
τις µη κυβερνητικές οργανώσεις που θα µπορούν να 
συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της ως παρατηρητές· 

(x) λαµβάνει κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο για την 
προώθηση των στόχων της Ένωσης και εκτελεί κάθε 
άλλη ενδεδειγµένη λειτουργία στο πλαίσιο της 
παρούσας Πράξης. 

(β) Όσον αφορά τα θέµατα που ενδιαφέρουν επίσης και 
άλλες Ενώσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Οργανισµός, η 
συνέλευση λαµβάνει τις αποφάσεις της αφού 
προηγουµένως ακούσει τη γνώµη της συντονιστικής 
επιτροπής του Οργανισµού. 

3. [Απαρτία] 

(α) Το ήµισυ των µελών της συνέλευσης που είναι 
κράτη και έχουν δικαίωµα ψήφου για ένα δεδοµένο 
θέµα συγκροτούν απαρτία για τους σκοπούς της 
ψηφοφορίας για το εν λόγω θέµα. 

(β) Παρά τις διατάξεις του στοιχείου (α), αν, σε 
οποιαδήποτε σύνοδο, ο αριθµός των µελών της 
συνέλευσης που είναι κράτη, έχουν δικαίωµα ψήφου 
για ένα δεδοµένο θέµα και εκπροσωπούνται είναι 
µικρότερος από το ήµισυ αλλά ίσος ή µεγαλύτερος από 
το ένα τρίτο των µελών της συνέλευσης που είναι κράτη 
και έχουν δικαίωµα ψήφου για το εν λόγω θέµα, η 
συνέλευση δύναται να λάβει αποφάσεις, αλλά, µε 
εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν την εσωτερική 
διαδικασία της, όλες αυτές οι αποφάσεις τίθενται σε 
ισχύ µόνον εφόσον πληρούνται οι όροι που εκτίθενται 
παρακάτω. Το ∆ιεθνές Γραφείο διαβιβάζει τις εν λόγω 
αποφάσεις στα µέλη της συνέλευσης που είναι κράτη, 
έχουν το δικαίωµα να ψηφίσουν για το εν λόγω θέµα 
και δεν εκπροσωπήθηκαν και τα καλεί να εκφράσουν 
εγγράφως την ψήφο ή την αποχή τους εντός 
προθεσµίας τριών µηνών από την ηµεροµηνία της 
διαβίβασης. Αν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσµίας, ο 
αριθµός των µελών που έχουν εκφράσει την ψήφο ή 
την αποχή τους φτάσει τον αριθµό των µελών που 
έλειπαν για την επίτευξη της απαρτίας στην ίδια τη 
σύνοδο, οι αποφάσεις αυτές τίθενται σε ισχύ, υπό τον 
όρο ότι εξασφαλίζεται συγχρόνως η απαραίτητη 
πλειοψηφία. 



4. [Λήψη αποφάσεων στη συνέλευση] 

(α) Η συνέλευση προσπαθεί να λαµβάνει τις αποφάσεις 
της µε συναίνεση. 

(β) Όταν µια απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί µε 
συναίνεση, το επίµαχο ζήτηµα αποφασίζεται µε 
ψηφοφορία. Σ’ αυτήν την περίπτωση, 

(i) κάθε συµβαλλόµενο µέρος που είναι κράτος έχει µία 
ψήφο και ψηφίζει µόνο για τον εαυτό του, 

και 

(ii) κάθε συµβαλλόµενο µέρος που είναι διακυβερνητική 
οργάνωση µπορεί να ψηφίσει, αντί των κρατών µελών 
της, µε αριθµό ψήφων ίσο µε τον αριθµό των κρατών 
µελών της τα οποία είναι συµβαλλόµενα µέρη της 
παρούσας Πράξης. Καµία διακυβερνητική οργάνωση 
δεν µπορεί να συµµετάσχει στην ψηφοφορία αν 
οποιοδήποτε από τα κράτη µέλη της ασκήσει το 
δικαίωµα ψήφου του και αντιστρόφως. 

(γ) Για τα θέµατα που αφορούν µόνο τα κράτη που 
δεσµεύονται από το άρθρο 2 της Συµπληρωµατικής 
Πράξης του 1967, τα συµβαλλόµενα µέρη που δεν 
δεσµεύονται από το εν λόγω άρθρο δεν έχουν το 
δικαίωµα να ψηφίζουν, ενώ, για τα θέµατα που 
αφορούν µόνο τα συµβαλλόµενα µέρη, µόνο τα 
τελευταία έχουν το δικαίωµα να ψηφίσουν. 

5. [Πλειοψηφίες] 

(α) Με την επιφύλαξη των άρθρων 24 παράγραφος (2) 
και 26 παράγραφος (2), οι αποφάσεις της συνέλευσης 
απαιτούν τα δύο τρίτα των ψηφισάντων. 

(β) Οι αποχές δεν θεωρούνται ψήφοι. 

6. [Σύνοδοι] 

(α) Η συνέλευση συνέρχεται µία φορά κάθε δεύτερο 
ηµερολογιακό έτος σε τακτική σύνοδο κατόπιν 
συγκλήσεώς της από το Γενικό ∆ιευθυντή και, αν δεν 
συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, κατά τη διάρκεια 
της ίδιας περιόδου και στον ίδιο τόπο µε τη γενική 
συνέλευση του Οργανισµού. 

(β) Η συνέλευση συνέρχεται σε έκτακτη σύνοδο 
κατόπιν συγκλήσεώς της από το Γενικό ∆ιευθυντή, είτε 
έπειτα από αίτηµα του ενός τετάρτου των µελών της 
είτε µε πρωτοβουλία του Γενικού ∆ιευθυντή. 

(γ) Η ηµερήσια διάταξη κάθε συνόδου καταρτίζεται από 
το Γενικό ∆ιευθυντή. 

7. [Εσωτερικός κανονισµός] Η συνέλευση θεσπίζει τον 
εσωτερικό κανονισµό της. 

Άρθρο 22 

∆ιεθνές Γραφείο 

1. [∆ιοικητικά καθήκοντα] 

(α) Η διεθνής καταχώριση και τα συναφή καθήκοντα, 
καθώς και όλα τα άλλα διοικητικά καθήκοντα σχετικά µε 
την Ένωση, εκτελούνται από το ∆ιεθνές Γραφείο. 

(β) Ειδικότερα, το ∆ιεθνές Γραφείο προετοιµάζει τις 
συνεδριάσεις και εξασφαλίζει τη γραµµατειακή 
υποστήριξη της συνέλευσης και των επιτροπών 
εµπειρογνωµόνων και οµάδων εργασίας που µπορεί να 
συγκροτήσει η συνέλευση. 

2. [Γενικός ∆ιευθυντής] Ο Γενικός ∆ιευθυντής είναι το 
ανώτατο διοικητικό στέλεχος της Ένωσης, την οποία 
και αντιπροσωπεύει. 

3. [Συνεδριάσεις εκτός από τις συνόδους της 
συνέλευσης] Ο Γενικός ∆ιευθυντής συγκαλεί όλες τις 
επιτροπές και οµάδες εργασίας που συγκροτεί η 
συνέλευση, καθώς και όλες τις άλλες συνεδριάσεις που 
εξετάζουν θέµατα τα οποία ενδιαφέρουν την Ένωση. 

4. [Ρόλος του ∆ιεθνούς Γραφείου στη συνέλευση και σε 
άλλες συνεδριάσεις] 

(α) Ο Γενικός ∆ιευθυντής και τα πρόσωπα που 
ορίζονται απ’ αυτόν συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις της συνέλευσης, των 
επιτροπών και των οµάδων εργασίας που 
συγκροτούνται από τη συνέλευση, καθώς και σε κάθε 
άλλη συνεδρίαση που συγκαλείται από το Γενικό 
∆ιευθυντή υπό την αιγίδα της Ένωσης. 

(β) Ο Γενικός ∆ιευθυντής ή ένα µέλος του προσωπικού 
που ορίζεται απ’ αυτόν είναι αυτοδικαίως γραµµατέας 
της συνέλευσης, καθώς επίσης των επιτροπών, των 
οµάδων εργασίας και των άλλων συνεδριάσεων που 
προβλέπονται στο στοιχείο (α). 

5. [∆ιασκέψεις] 

(α) Το ∆ιεθνές Γραφείο, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
συνέλευσης, προετοιµάζει τις τυχόν διασκέψεις 
αναθεώρησης. 

(β) Το ∆ιεθνές Γραφείο µπορεί να διαβουλεύεται µε 
διακυβερνητικούς φορείς και µε διεθνείς και εθνικές µη 
κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά µε τις εν λόγω 
προετοιµασίες. 

(γ) Ο Γενικός ∆ιευθυντής και τα πρόσωπα που 
ορίζονται απ’ αυτόν συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, στις συζητήσεις κατά τις διασκέψεις 
αναθεώρησης. 

6. [Άλλα καθήκοντα] Το ∆ιεθνές Γραφείο εκτελεί όποια 
άλλα καθήκοντα του ανατίθενται σε σχέση µε την 
παρούσα Πράξη. 

Άρθρο 23 

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις 

1. [Προϋπολογισµός] 

(α) Η Ένωση έχει προϋπολογισµό. 

(β) Ο προϋπολογισµός της Ένωσης περιλαµβάνει τα 
έσοδα και τα έξοδα της ίδιας της Ένωσης και τη 
συµβολή της στον κοινό προϋπολογισµό δαπανών των 
Ενώσεων τις οποίες διαχειρίζεται ο Οργανισµός. 

(γ) Οι δαπάνες που δεν µπορούν να καταλογιστούν 
αποκλειστικά στην Ένωση αλλά και σε µία ή 
περισσότερες άλλες Ενώσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο 
Οργανισµός θεωρούνται κοινές δαπάνες των 
Ενώσεων. Το µερίδιο της Ένωσης στις εν λόγω κοινές 
δαπάνες είναι ανάλογο µε το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζουν αυτές για την Ένωση. 

2. [Συντονισµός µε τους προϋπολογισµούς άλλων 
Ενώσεων] Ο προϋπολογισµός της Ένωσης 
καταρτίζεται λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των 
απαιτήσεων συντονισµού µε τους προϋπολογισµούς 
των άλλων Ενώσεων τις οποίες διαχειρίζεται ο 
Οργανισµός. 



3. [Πηγές χρηµατοδότησης του προϋπολογισµού] Ο 
προϋπολογισµός της Ένωσης χρηµατοδοτείται από τις 
ακόλουθες πηγές: 

(i) τέλη σχετικά µε τις διεθνείς καταχωρίσεις· 

(ii) ποσά που οφείλονται για άλλες υπηρεσίες που 
παρέχονται από το ∆ιεθνές Γραφείο σε σχέση µε την 
Ένωση· 

(iii) πώληση δηµοσιεύσεων του ∆ιεθνούς Γραφείου 
σχετικών µε την Ένωση ή δικαιώµατα επί των 
δηµοσιεύσεων αυτών· 

(iv) δωρεές, κληροδοτήµατα και επιχορηγήσεις· 

(v) µισθώµατα, τόκοι και διάφορα άλλα έσοδα. 

4. [Καθορισµός των τελών και των οφειλοµένων 
ποσών· επίπεδο του προϋπολογισµού] 

(α) Τα ποσά των τελών που προβλέπονται στην 
παράγραφο (3) σηµείο (i) καθορίζονται από τη 
συνέλευση κατόπιν προτάσεως του Γενικού ∆ιευθυντή. 
Τα οφειλόµενα ποσά που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 σηµείο (ii) καθορίζονται από το Γενικό 
∆ιευθυντή και εφαρµόζονται προσωρινά µε την 
επιφύλαξη της έγκρισής τους από τη συνέλευση στην 
επόµενη σύνοδό της. 

(β) Τα ποσά των τελών που προβλέπονται στην 
παράγραφο (3) σηµείο (i) καθορίζονται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε τα έσοδα της Ένωσης από τα τέλη και τις άλλες 
πηγές να είναι τουλάχιστον επαρκή για να καλύψουν 
όλες τις δαπάνες του ∆ιεθνούς Γραφείου σχετικά µε την 
Ένωση. 

(γ) Αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισµός πριν από την 
αρχή µιας νέας δηµοσιονοµικής περιόδου, παραµένει 
στο ίδιο επίπεδο µε τον προϋπολογισµό του 
προηγούµενου έτους, όπως προβλέπεται στο 
δηµοσιονοµικό κανονισµό. 

5. [Κεφάλαιο κίνησης] Η Ένωση διαθέτει κεφάλαιο 
κίνησης που συγκροτείται από τα πλεονασµατικά 
έσοδα και, αν τα έσοδα αυτά δεν επαρκούν, από µια 
εφάπαξ καταβολή την οποία πραγµατοποιεί κάθε µέλος 
της Ένωσης. Αν το κεφάλαιο καταστεί ανεπαρκές, η 
συνέλευση αποφασίζει την αύξησή του. Το ποσοστό 
και οι όροι καταβολής καθορίζονται από τη συνέλευση 
έπειτα από πρόταση του Γενικού ∆ιευθυντή. 

6. [Προκαταβολές από το κράτος στο οποίο εδρεύει ο 
Οργανισµός] 

(α) Στη συµφωνία καθορισµού έδρας που έχει 
συναφθεί µε το κράτος στο έδαφος του οποίου έχει την 
έδρα του ο Οργανισµός, προβλέπεται ότι, οσάκις το 
κεφάλαιο κίνησης καθίσταται ανεπαρκές, το εν λόγω 
κράτος οφείλει να χορηγεί προκαταβολές. Το ποσό 
αυτών των προκαταβολών και οι όροι χορήγησής τους 
αποτελούν, σε κάθε περίπτωση, αντικείµενο χωριστών 
συµφωνιών µεταξύ του εν λόγω κράτους και του 
Οργανισµού. 

(β) Το κράτος που καθορίζεται στο στοιχείο (α) και ο 
Οργανισµός έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν την 
υποχρέωση χορήγησης προκαταβολών µε έγγραφη 
σχετική κοινοποίηση. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ τρία 
έτη από το τέλος του έτους κατά το οποίο 
κοινοποιήθηκε. 

7. [Έλεγχος των λογαριασµών] Ο έλεγχος των 
λογαριασµών γίνεται, όπως προβλέπεται στο 

δηµοσιονοµικό κανονισµό, από ένα ή περισσότερα 
κράτη µέλη της Ένωσης ή από εξωτερικούς ελεγκτές 
που ορίζονται, µε τη συγκατάθεσή τους, από τη 
συνέλευση. 

Άρθρο 24 

Εκτελεστικός κανονισµός 

1. [Αντικείµενο] Ο εκτελεστικός κανονισµός διέπει τις 
λεπτοµέρειες της εφαρµογής της παρούσας Πράξης. 
Ειδικότερα, περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε 

(i) θέµατα για τα οποία η παρούσα Πράξη ορίζει ρητά 
ότι πρέπει να προβλεφθούν· 

(ii) περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διατάξεις της 
παρούσας Πράξης ή κάθε λεπτοµέρεια χρήσιµη για την 
εφαρµογή των διατάξεων αυτών· 

(iii) οποιεσδήποτε διοικητικές απαιτήσεις, θέµατα ή 
διαδικασίες. 

2. [Τροποποίηση ορισµένων διατάξεων του 
εκτελεστικού κανονισµού] 

(α) Ο εκτελεστικός κανονισµός δύναται να ορίζει ότι 
ορισµένες διατάξεις του µπορούν να τροποποιηθούν 
µόνο οµόφωνα ή µόνο µε πλειοψηφία τεσσάρων 
πέµπτων. 

(β) Για να µην ισχύει στο µέλλον η απαίτηση της 
οµοφωνίας ή της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέµπτων 
για την τροποποίηση διάταξης του εκτελεστικού 
κανονισµού, απαιτείται οµοφωνία. 

(γ) Για να ισχύει στο µέλλον η απαίτηση της οµοφωνίας 
ή της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέµπτων για την 
τροποποίηση διάταξης του εκτελεστικού κανονισµού, 
απαιτείται πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων. 

3. [Σύγκρουση µεταξύ της παρούσας Πράξης και του 
εκτελεστικού κανονισµού] Σε περίπτωση σύγκρουσης 
µεταξύ των διατάξεων της παρούσας Πράξης και των 
διατάξεων του εκτελεστικού κανονισµού, υπερισχύουν 
οι διατάξεις της παρούσας Πράξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Άρθρο 25 

Αναθεώρηση της παρούσας Πράξης 

1. [∆ιασκέψεις αναθεώρησης] Η παρούσα Πράξη 
µπορεί να αναθεωρηθεί από διάσκεψη των 
συµβαλλόµενων µερών. 

2. [Αναθεώρηση ή τροποποίηση ορισµένων άρθρων] 
Τα άρθρα 21, 22, 23 και 26 µπορούν να 
τροποποιηθούν είτε από διάσκεψη αναθεώρησης είτε 
από τη συνέλευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26. 

Άρθρο 26 

Τροποποίηση ορισµένων άρθρων από τη συνέλευση 

1. [Προτάσεις τροποποίησης] 

(α) Προτάσεις για την τροποποίηση των άρθρων 21, 
22, 23 και του παρόντος άρθρου από τη συνέλευση 
µπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος ή από το Γενικό ∆ιευθυντή. 



(β) Οι εν λόγω προτάσεις κοινοποιούνται από το Γενικό 
∆ιευθυντή στα συµβαλλόµενα µέρη τουλάχιστον έξι 
µήνες πριν από την εξέτασή τους από τη συνέλευση. 

2. [Πλειοψηφίες] Η έγκριση οποιασδήποτε 
τροποποίησης των άρθρων που καθορίζονται στην 
παράγραφο (1) απαιτεί πλειοψηφία τριών τετάρτων. 
Κατ’ εξαίρεση, η έγκριση οποιασδήποτε τροποποίησης 
του άρθρου 21 ή της παρούσας παραγράφου απαιτεί 
πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων. 

3. [Έναρξη ισχύος] 

(α) Πλην των περιπτώσεων στις οποίες ισχύει το 
στοιχείο (β), οποιαδήποτε τροποποίηση των άρθρων 
που καθορίζονται στην παράγραφο (1) τίθεται σε ισχύ 
ένα µήνα αφότου παραληφθούν από το Γενικό 
∆ιευθυντή οι γραπτές κοινοποιήσεις αποδοχής της (η 
οποία γίνεται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
συνταγµατικές διαδικασίες τους) από τα τρία τέταρτα 
των συµβαλλόµενων µερών τα οποία, όταν εγκρίθηκε η 
τροποποίηση, ήταν µέλη της συνέλευσης και είχαν το 
δικαίωµα να ψηφίσουν για την τροποποίηση αυτή. 

(β) Καµία τροποποίηση του άρθρου 21 παράγραφοι (3) 
ή (4) ή του παρόντος στοιχείου δεν τίθεται σε ισχύ αν, 
µέσα σε έξι µήνες από την έγκρισή της από τη 
συνέλευση, οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος 
ανακοινώσει στο Γενικό ∆ιευθυντή ότι δεν δέχεται την 
εν λόγω τροποποίηση. 

(γ) Κάθε τροποποίηση που τίθεται σε ισχύ σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεσµεύει όλα 
τα κράτη και τις διακυβερνητικές οργανώσεις που είναι 
συµβαλλόµενα µέρη τη στιγµή κατά την οποία η 
τροποποίηση τίθεται σε ισχύ ή που γίνονται 
συµβαλλόµενα µέρη σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 27 

Συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας Πράξης 

1. [Επιλεξιµότητα] Με την επιφύλαξη των παραγράφων 
(2) και (3) και του άρθρου 28, 

(i) κάθε κράτος µέλος του Οργανισµού µπορεί να 
υπογράψει την παρούσα Πράξη και να γίνει 
συµβαλλόµενο µέρος της· 

(ii) κάθε διακυβερνητική οργάνωση που διατηρεί 
Γραφείο στο οποίο µπορεί να επιτευχθεί προστασία 
βιοµηχανικών σχεδίων ή υποδειγµάτων µε ισχύ στο 
έδαφος στο οποίο ισχύει η ιδρυτική συνθήκη της 
διακυβερνητικής οργάνωσης µπορεί να υπογράψει την 
παρούσα Πράξη και να γίνει συµβαλλόµενο µέρος της, 
υπό τον όρο ότι τουλάχιστον ένα από τα κράτη µέλη 
της διακυβερνητικής οργάνωσης είναι µέλος του 
Οργανισµού και υπό τον όρο ότι το εν λόγω Γραφείο 
δεν αποτελεί αντικείµενο κοινοποίησης σύµφωνα µε το 
άρθρο 19. 

2. [Επικύρωση ή προσχώρηση] Κάθε κράτος ή 
διακυβερνητική οργάνωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο (1) µπορεί να καταθέσει 

(i) έγγραφο επικύρωσης, αν έχει υπογράψει την 
παρούσα Πράξη, 

ή 

(ii) έγγραφο προσχώρησης, αν δεν έχει υπογράψει την 
παρούσα Πράξη. 

3. [Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κατάθεσης] 

(α) Με την επιφύλαξη των στοιχείων (β) έως (δ), η 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κατάθεσης ενός 
εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης είναι η 
ηµεροµηνία κατάθεσης του εν λόγω εγγράφου. 

(β) Η ηµεροµηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η 
κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης 
οποιουδήποτε κράτους στο οποίο µπορεί να επιτευχθεί 
προστασία βιοµηχανικών σχεδίων ή υποδειγµάτων 
µόνο µέσω του Γραφείου που διατηρεί διακυβερνητική 
οργάνωση της οποίας το κράτος αυτό είναι µέλος είναι 
η ηµεροµηνία κατά την οποία κατατίθεται το έγγραφο 
αυτής της διακυβερνητικής οργάνωσης, αν η 
ηµεροµηνία αυτή είναι µεταγενέστερη από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία κατατέθηκε το έγγραφο του 
εν λόγω κράτους. 

(γ) Η ηµεροµηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η 
κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου επικύρωσης ή 
προσχώρησης που περιέχει ή που συνοδεύεται από 
την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 19 είναι 
η ηµεροµηνία κατά την οποία κατατίθεται το τελευταίο 
από τα έγγραφα των κρατών µελών της οµάδας 
κρατών που έχουν κάνει την εν λόγω κοινοποίηση. 

(δ) Κάθε έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησης 
κράτους µπορεί να περιέχει ή να συνοδεύεται από 
δήλωση µε την οποία ορίζεται ως προϋπόθεση ότι, για 
να θεωρηθεί το εν λόγω έγγραφο κατατεθειµένο, 
πρέπει να κατατεθεί επίσης το έγγραφο ενός άλλου 
κράτους ή µιας διακυβερνητικής οργάνωσης ή τα 
έγγραφα δύο άλλων κρατών ή τα έγγραφα ενός άλλου 
κράτους και µιας διακυβερνητικής οργάνωσης, που 
προσδιορίζονται ονοµαστικά και δικαιούνται να γίνουν 
συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας Πράξης. Το 
έγγραφο που περιέχει ή που συνοδεύεται από τέτοια 
δήλωση θεωρείται ότι κατατέθηκε την ηµέρα κατά την 
οποία πληρούται ο όρος που προσδιορίζεται στη 
δήλωση. Ωστόσο, όταν ένα έγγραφο που 
προσδιορίζεται στη δήλωση περιέχει το ίδιο ή 
συνοδεύεται το ίδιο από δήλωση του εν λόγω είδους, το 
έγγραφο αυτό θεωρείται ότι κατατέθηκε την ηµέρα κατά 
την οποία πληρούται ο όρος που προσδιορίζεται στη 
δεύτερη δήλωση. 

(ε) Κάθε δήλωση που γίνεται στο πλαίσιο της 
παραγράφου (δ) µπορεί να ανακληθεί, εξ ολοκλήρου ή 
εν µέρει, ανά πάσα στιγµή. Κάθε τέτοια ανάκληση 
τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία κατά την οποία 
παραλαµβάνεται από το Γενικό ∆ιευθυντή η 
κοινοποίηση της ανάκλησης. 

Άρθρο 28 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των επικυρώσεων και 
προσχωρήσεων 

1. [Έγγραφα που λαµβάνονται υπόψη] Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου λαµβάνονται υπόψη 
µόνο τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης που 
κατατίθενται από τα κράτη ή τις διακυβερνητικές 
οργανώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 27 
παράγραφος (1) και που έχουν ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος (3). 

2. [Έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης] Η παρούσα 
Πράξη τίθεται σε ισχύ τρεις µήνες αφότου έξι κράτη 



καταθέσουν τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησής 
τους, υπό τον όρο ότι, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες 
ετήσιες στατιστικές που συλλέγονται από το ∆ιεθνές 
Γραφείο, τουλάχιστον τρία από αυτά τα κράτη πληρούν 
τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους όρους: 

(i) έχουν κατατεθεί στο ή για το οικείο κράτος 
τουλάχιστον 3000 αιτήσεις προστασίας βιοµηχανικών 
σχεδίων ή υποδειγµάτων, 

ή 

(ii) έχουν κατατεθεί στο ή για το οικείο κράτος 
τουλάχιστον 1000 αιτήσεις προστασίας βιοµηχανικών 
σχεδίων ή υποδειγµάτων από κατοίκους κρατών 
διαφορετικών από το εν λόγω κράτος. 

3. [Έναρξη ισχύος των επικυρώσεων και των 
προσχωρήσεων] 

(α) Κάθε κράτος ή διακυβερνητική οργάνωση που έχει 
καταθέσει το έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησής 
του τρεις ή περισσότερους µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πράξης 
αρχίζει να δεσµεύεται από την παρούσα Πράξη την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πράξης. 

(β) Κάθε άλλο κράτος ή διακυβερνητική οργάνωση 
αρχίζει να δεσµεύεται από την παρούσα Πράξη τρεις 
µήνες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία κατέθεσε το 
έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησής του ή σε τυχόν 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στο εν 
λόγω έγγραφο. 

Άρθρο 29 

Απαγόρευση επιφυλάξεων 

∆εν επιτρέπεται η διατύπωση επιφυλάξεων σχετικά µε 
την παρούσα Πράξη. 

Άρθρο 30 

∆ηλώσεις των συµβαλλοµένων µερών 

1. [Χρονική στιγµή στην οποία µπορούν να γίνουν οι 
δηλώσεις] Κάθε δήλωση βάσει των άρθρων 4 
παράγραφος (1) στοιχείο (β), 5 παράγραφος (2) 
στοιχείο (α), 7 παράγραφος (2), 11 παράγραφος (1), 13 
παράγραφος (1), 14 παράγραφος (3), 16 παράγραφος 
(2) ή 17 παράγραφος (3) στοιχείο (γ) µπορεί να γίνει 

(i) τη στιγµή της κατάθεσης ενός εγγράφου που 
προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος (2), οπότε, 
στην περίπτωση αυτή, αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία 
κατά την οποία το κράτος ή η διακυβερνητική 
οργάνωση που έχει κάνει τη δήλωση αρχίζει να 
δεσµεύεται από την παρούσα Πράξη, 

ή 

(ii) µετά την κατάθεση εγγράφου που προβλέπεται στο 
άρθρο 27 παράγραφος (2), οπότε, στην περίπτωση 
αυτή, αρχίζει να ισχύει τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία 
παραλαβής της από το Γενικό ∆ιευθυντή ή σε τυχόν 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία που προσδιορίζεται στη 
δήλωση, αλλά θα ισχύει µόνο για κάθε διεθνή 
καταχώριση η ηµεροµηνία διεθνούς καταχώρισης της 
οποίας είναι η ίδια ή µεταγενέστερη από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της δήλωσης. 

2. [∆ηλώσεις από κράτη που έχουν κοινό Γραφείο] 
Παρά την παράγραφο (1), κάθε δήλωση στο πλαίσιο 
της εν λόγω παραγράφου η οποία έγινε από κράτος 
που έχει γνωστοποιήσει στο Γενικό ∆ιευθυντή, από 

κοινού µε άλλο ή άλλα κράτη, σύµφωνα µε το άρθρο 19 
παράγραφος (1), την αντικατάσταση των εθνικών 
Γραφείων τους από ένα κοινό Γραφείο τίθεται σε ισχύ 
µόνο αν αυτό το άλλο ή αυτά τα άλλα κράτη προβούν 
σε αντίστοιχη δήλωση ή αντίστοιχες δηλώσεις. 

3. [Ανάκληση δηλώσεων] Κάθε δήλωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο (1) µπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγµή µε κοινοποίηση απευθυνόµενη στο 
Γενικό ∆ιευθυντή. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ τρεις 
µήνες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Γενικός 
∆ιευθυντής λαµβάνει την κοινοποίηση ή σε τυχόν 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία που προσδιορίζεται στην 
κοινοποίηση. Σε περίπτωση δήλωσης που γίνεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος (2), η ανάκληση 
δεν επηρεάζει τις διεθνείς αιτήσεις που κατατίθενται 
πριν τεθεί σε ισχύ η εν λόγω ανάκληση. 

Άρθρο 31 

Εφαρµογή των Πράξεων του 1934 και του 1960 

1. [Σχέσεις µεταξύ των κρατών που είναι 
συµβαλλόµενα µέρη τόσο της παρούσας Πράξης όσο 
και των Πράξεων του 1934 ή του 1960] Η παρούσα 
Πράξη και µόνον αυτή ισχύει όσον αφορά τις αµοιβαίες 
σχέσεις µεταξύ των κρατών που είναι συµβαλλόµενα 
µέρη τόσο της παρούσας Πράξης όσο και των Πράξεων 
του 1934 ή του 1960. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη, στις 
αµοιβαίες σχέσεις τους, εφαρµόζουν κατά περίπτωση 
την Πράξη του 1934 ή την Πράξη του 1960 στα 
βιοµηχανικά σχέδια ή υποδείγµατα που κατατίθενται 
στο ∆ιεθνές Γραφείο πριν από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία αρχίζει να εφαρµόζεται η παρούσα Πράξη όσον 
αφορά τις αµοιβαίες σχέσεις τους. 

2. [Σχέσεις µεταξύ των κρατών που είναι 
συµβαλλόµενα µέρη τόσο της παρούσας Πράξης όσο 
και των Πράξεων του 1934 ή του 1960 και των κρατών 
που είναι συµβαλλόµενα µέρη των Πράξεων του 1934 
ή του 1960, αλλά δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη της 
παρούσας Πράξης] 

(α) Κάθε κράτος που είναι συµβαλλόµενο µέρος τόσο 
της παρούσας Πράξης όσο και της Πράξης του 1934 
εξακολουθεί να εφαρµόζει την Πράξη του 1934 στις 
σχέσεις του µε τα κράτη που είναι συµβαλλόµενα µέρη 
της Πράξης του 1934, αλλά δεν είναι συµβαλλόµενα 
µέρη της Πράξης του 1960 ή της παρούσας Πράξης. 

(β) Κάθε κράτος που είναι συµβαλλόµενο µέρος τόσο 
της παρούσας Πράξης όσο και της Πράξης του 1960 
εξακολουθεί να εφαρµόζει την Πράξη του 1960 στις 
σχέσεις του µε τα κράτη που είναι συµβαλλόµενα µέρη 
της Πράξης του 1960, αλλά δεν είναι συµβαλλόµενα 
µέρη της παρούσας Πράξης. 

Άρθρο 32 

Καταγγελία της παρούσας Πράξης 

1. [Κοινοποίηση] Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δύναται να 
καταγγείλει την παρούσα Πράξη µε σχετική 
κοινοποίηση απευθυνόµενη στο Γενικό ∆ιευθυντή. 

2. [Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος] Η καταγγελία τίθεται σε 
ισχύ ένα έτος µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία ο 
Γενικός ∆ιευθυντής λαµβάνει την κοινοποίηση ή σε 
τυχόν µεταγενέστερη ηµεροµηνία που προσδιορίζεται 
στην κοινοποίηση. ∆εν επηρεάζει την εφαρµογή της 
παρούσας Πράξης σε οποιαδήποτε εκκρεµή διεθνή 
αίτηση και σε οποιαδήποτε διεθνή καταχώριση που 



ίσχυε για το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος τη 
στιγµή κατά την οποία η καταγγελία τέθηκε σε ισχύ. 

Άρθρο 33 

Γλώσσες της παρούσας Πράξης και υπογραφή 

1. [Πρωτότυπα κείµενα· επίσηµα κείµενα] 

(α) Η παρούσα Πράξη υπογράφεται σε ένα και µόνο 
πρωτότυπο στην αγγλική, την αραβική, την κινεζική, τη 
γαλλική, τη ρωσική και την ισπανική γλώσσα· όλα τα 
κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. 

(β) Τα επίσηµα κείµενα εκδίδονται από το Γενικό 
∆ιευθυντή, έπειτα από διαβουλεύσεις µε τις 
ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις, στις άλλες ενδεχοµένως 
γλώσσες που µπορεί να ορίσει η συνέλευση. 

2. [Προθεσµία υπογραφής] Η παρούσα Πράξη θα 
παραµείνει ανοικτή προς υπογραφή στην έδρα του 
Οργανισµού επί ένα έτος από την έκδοσή της. 

Άρθρο 34 

Θεµατοφύλακας 

Θεµατοφύλακας της παρούσας Πράξης είναι ο Γενικός 
∆ιευθυντής του ΠΟ∆Ι. 

∆ΗΛΩΣΗ 

σχετικά µε την απευθείας κατάθεση 

Ο πρόεδρος του Συµβουλίου, κατά την κατάθεση του 
παρόντος εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό 
∆ιευθυντή του ΠΟ∆Ι, θα επισυνάψει στο έγγραφο 
προσχώρησης την ακόλουθη δήλωση: 

"Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηλώνει ότι δεν είναι δυνατή 
η κατάθεση διεθνών αιτήσεων µέσω του Γραφείου της." 

∆ΗΛΩΣΗ 

σχετικά µε το σύστηµα ατοµικών τελών 

Ο πρόεδρος του Συµβουλίου, κατά την κατάθεση του 
παρόντος εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό 
∆ιευθυντή του ΠΟ∆Ι, θα επισυνάψει στο έγγραφο 
προσχώρησης την ακόλουθη δήλωση: 

"Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηλώνει ότι, για κάθε διεθνή 
αίτηση στην οποία προσδιορίζεται η ίδια, καθώς και για 
την ανανέωση οποιασδήποτε διεθνούς καταχώρισης 
που απορρέει από τέτοια διεθνή αίτηση, το τέλος 
προσδιορισµού που προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος (1) της Πράξης της Γενεύης θα 
αντικατασταθεί από ατοµικό τέλος προσδιορισµού, το 
ποσό του οποίου θα είναι: 

- 62 ευρώ ανά σχέδιο στο στάδιο της διεθνούς αίτησης, 

- 31 ευρώ ανά σχέδιο στο στάδιο της ανανέωσης." 

∆ΗΛΩΣΗ 

σχετικά µε τη διάρκεια της προστασίας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Ο πρόεδρος του Συµβουλίου, κατά την κατάθεση του 
παρόντος εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό 
∆ιευθυντή του ΠΟ∆Ι, θα επισυνάψει στο έγγραφο 
προσχώρησης την ακόλουθη δήλωση: 

"Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηλώνει ότι η µέγιστη 
διάρκεια της προστασίας που προβλέπεται από το 
δίκαιό της είναι 25 έτη."




