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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ο Οδηγός καταθέτη για κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα σκοπό έχει να χρησιμεύει ως ένα 
χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο στον Έλληνα καταθέτη και νομικό που ενδιαφέρονται για τις 
διαδικασίες σχετικά με τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.  

Με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (FAQs), o Οδηγός λύνει άμεσα και κατανοητά κάθε 
απορία του χρήστη του, από την κατάθεση της αίτησης για την καταχώριση ενός κοινοτικού 
σχεδίου και υποδείγματος μέχρι τη δικαστική προστασία και τις διαδικασίες ενώπιον του αρμόδιου 
Γραφείου για την Εναρμόνιση στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ). Κάθε απάντηση 
παραπέμπει στη σχετική νομοθετική διάταξη και όπου κατέστη δυνατό, στη σχετική νομολογία των 
οργάνων του ΓΕΕΑ και των κοινοτικών δικαστηρίων. Πέρα από τα κανονιστικά κείμενα και τη 
νομολογία, χρήσιμες κατά τη σύνταξη του Οδηγού αποδείχθηκαν οι συχνές ερωτήσεις και 
απαντήσεις (FAQs) και οι κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) σχετικά με την εξέταση των 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, την ανανέωση της διάρκειας ισχύος τους και τις διαδικασίες 
σχετικά με την αίτηση για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, που έχει αναρτήσει το Γραφείο στην ιστοσελίδα του (http://oami.europa.eu). 

Για τη διευκόλυνση του χρήστη του Οδηγού, τίθενται ως Παραρτήματά του τα σχετικά κανονιστικά 
κείμενα και τα διατιθέμενα από το ΓΕΕΑ προδιατυπωμένα έντυπα (βάσει του ΚανΕφ 68), 
συμπληρωμένα με ενδεικτικό τρόπο για την καλύτερη χρήση τους.  

Ο Οδηγός χρηματοδοτήθηκε από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) και τον 
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ολοκληρώθηκε με την αρωγή εξωτερικών 
συνεργατών υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του ΟΒΙ. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ  
 
Τί είναι το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα; 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6/2002 (εφεξής «Κανονισμός» ή «Καν»), σχέδιο 
ή υπόδειγμα είναι η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός 
προϊόντος η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη 
γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του 
ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει. Είναι δηλαδή, η 
εμφάνιση ενός προϊόντος που προορίζεται να ισχύει σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  
 
Με άλλα λόγια, πρόκειται για την ανθρώπινη σύλληψη η οποία καθορίζει και 
δίνει μορφή στην εξωτερική εμφάνιση ενός προϊόντος, για λόγους κυρίως 
αισθητικούς και διακοσμητικούς. Η πρωτότυπη εμφάνιση ενός επίπλου, το 
σχέδιο ενός κοσμήματος και ενός ενδύματος και το νέο μοντέλο ενός 
αυτοκινήτου, αποτελούν κάποια από τα πολλά παραδείγματα δημιουργιών 
που μπορούν καταρχήν να πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας ως σχέδια ή 
υποδείγματα.   
 

Καν 3

Ποια η διαφορά του κοινοτικού από το εθνικό σχέδιο ή υπόδειγμα; 
 
Η διαφορά τους έγκειται στο ότι το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
προστατεύεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., ενώ το εθνικό παρέχει 
προστασία αποκλειστικά στην Ελλάδα.   
 

Ποια η διαφορά από την ευρεσιτεχνία; 
 
Το σχέδιο ή υπόδειγμα δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ευρεσιτεχνία. Η 
ευρεσιτεχνία είναι κάθε νέο επινόημα (προϊόν, μέθοδος ή βιομηχανική 
εφαρμογή), που εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικό 
βιομηχανικής εφαρμογής. Σε αντίθεση με το σχέδιο ή υπόδειγμα, στην 
ευρεσιτεχνία απαιτείται να υπάρχουν τεχνικά χαρακτηριστικά και 
«εφευρετικό ύψος» που ξεπερνά τη μέχρι τότε γνωστή στάθμη της τεχνικής 
και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντιθέτως, το σχέδιο ή υπόδειγμα 
αναφέρεται στην εξωτερική ορατή μορφή και μόνο του προϊόντος. Δεν 
υπάρχει δηλαδή διασύνδεση με τη λειτουργικότητα του προϊόντος.  
 

Βλ. ν. 1733/1987 
περί εφευρέσεων

Ποια η διαφορά από το εμπορικό σήμα; 
 

Σήμα ονομάζεται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό να 
διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων 
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επιχειρήσεων. Η βασική διαφορά από το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
είναι ότι το σήμα επιτελεί τη λεγόμενη «διακριτική λειτουργία». Βλέποντας 
το σήμα επί του προϊόντος, ο καταναλωτής το συσχετίζει με την επιχείρηση 
που το παράγει, ενώ το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα επιτελεί 
αποκλειστικά διακοσμητικό ρόλο.  
 
Είναι δυνατόν, όμως, η εμφάνιση ενός προϊόντος να επιτελεί ταυτόχρονα και 
διακριτική λειτουργία. Στις περιπτώσεις αυτές είναι ζήτημα εξατομικευμένης 
κρίσης και ιδιαίτερης έρευνας αν ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα θα 
μπορούσε να κατατεθεί και ως σήμα.  
 

Βλ. ν. 2239/1994 
περί σημάτων

Εφαρμογή επί προϊόντος 
 
Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα καθορίζει την «εμφάνιση» ενός προϊόντος, 
ενός αντικειμένου δηλαδή, που παράγεται είτε βιομηχανικά είτε χειροτεχνικά. 
Τα αντικείμενα που εμπίπτουν στον ορισμό του προϊόντος είναι αναρίθμητα. 
Για την καλύτερη κατανόηση του εύρους τους, ο Κανονισμός αναφέρει 
ενδεικτικά και διευκρινίζει, ότι ως προϊόντα εκτιμώνται και: 
 
(α) τα εξαρτήματα που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο 
προϊόν, 
(β) η συσκευασία και η παρουσίαση ενός προϊόντος,  
(γ) τα γραφικά σύμβολα και τα τυπογραφικά στοιχεία (όχι όμως τα 
προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία προστατεύονται κατά τις 
διατάξεις του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας).  
 
Στην έννοια του προϊόντος εμπίπτει και το «σύνθετο προϊόν». Ως σύνθετο 
ορίζεται το προϊόν που απαρτίζεται από πολλά συστατικά δυνάμενα να 
αντικατασταθούν, επιτρέποντας συνολικά την αποσυναρμολόγηση και 
επανασυναρμολόγηση του προϊόντος. 
 

Καν 3

Σύνθετο προϊόν

 

Από το εθνικό στο κοινοτικό σύστημα σχεδίων και υποδειγμάτων 
 
Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να κατατεθεί για να αποκτήσει ισχύ και να 
προστατεύεται εντός της Ελληνικής επικράτειας. Η σχετική διαδικασία έχει 
προβλεφθεί νομοθετικά και αρμόδιος είναι αποκλειστικά ο ΟΒΙ.  Αντίστοιχες 
διαδικασίες υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για την κατάθεση σχεδίων 
και υποδειγμάτων εντός των χωρών αυτών. Σε ευρύτερο πλαίσιο όμως, ο 
ενιαίος κοινοτικός χώρος και η κοινή αγορά επιτάσσουν ένα σύστημα 
σχεδίων και υποδειγμάτων, που θα καθορίζει σε κοινοτικό πλέον επίπεδο τις 
προϋποθέσεις απόκτησης και προστασίας των δικαιωμάτων αυτών.  
 

Το πρόβλημα αυτό έλυσε ο Κανονισμός, προβλέποντας ενιαία διαδικασία για 
την απόκτηση ενός και αδιαίρετου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος που θα 

πδ 297/1995
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έχει ισχύ και θα παράγει τα ίδια αποτελέσματα σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν μπορεί να καταχωρείται, να 
μεταβιβάζεται, να γίνεται αντικείμενο παραίτησης ή απόφασης περί 
ακυρότητας ούτε να απαγορεύεται η χρήση του, παρά μόνο σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. 
 

Αρμόδιος οργανισμός για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 
 
Αρμόδιος οργανισμός για την διαχείριση και εποπτεία του συστήματος 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων ορίστηκε το Γραφείο για την 
Εναρμόνιση στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (Office for Harmonization 
in the Internal Market – ΟΗΙΜ, εφεξής «Γραφείο» ή «ΓΕΕΑ»), που εδρεύει 
στην πόλη Alicante της Ισπανίας, λόγω της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτει 
από την εφαρμογή και διαχείριση του συστήματος κοινοτικών σημάτων.   
 

Καν 2

Ποια η διαφορά καταχωρισμένων και μη καταχωρισμένων κοινοτικών 
σχεδίων ή υποδειγμάτων; 
 
Ο Κανονισμός αναφέρεται σε δύο κατηγορίες κοινοτικών σχεδίων ή 
υποδειγμάτων: στα καταχωρισμένα, που καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο 
ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και στα μη καταχωρισμένα, τα 
οποία δεν κατατίθενται μεν στο Γραφείο, χρησιμοποιούνται όμως στις 
συναλλαγές. Οι ειδικότερες διαφορές μεταξύ των δύο αυτών κατηγορών 
εκτίθενται στις παρούσες οδηγίες. 
 

Γιατί πρέπει να καταχωρίσω το σχέδιο η υπόδειγμά μου; 
 
Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει στο δικαιούχο του 
τα εξής δικαιώματα:  
 
Δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως:  Η χρήση του καταχωρισμένου σχεδίου ή 
υποδείγματος ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον δικαιούχο του σχεδίου ή 
υποδείγματος.  
 
Δικαίωμα να απαγορεύει σε οιονδήποτε τρίτο τη χρήση χωρίς τη συγκατάθεσή 
του:  Σε περίπτωση που τρίτος χρησιμοποιεί το καταχωρισμένο σχέδιο ή 
υπόδειγμα, ο δικαιούχος του συγκεκριμένου/εν λόγω σχεδίου ή υποδείγματος 
έχει κάθε δικαίωμα να απαγορεύσει από τον τρίτο τη χρήση αυτή.   
 
 
 

 

Καν 19 παρ. 1
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Β. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 
Ι.  Θετικές προϋποθέσεις – Πότε προστατεύεται το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
 
Πώς προστατεύεται το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα; 
 
Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προκειμένου να απολαμβάνει προστασίας ως 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα πρέπει να είναι νέο και να διαθέτει ατομικό 
χαρακτήρα.  

Πότε το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι «νέο» ; 
 
Το στοιχείο του νέου καθορίζεται από την προηγούμενη διάθεση ή μη 
ταυτόσημου σχεδίου ή υποδείγματος στο κοινό.  
 
Συγκεκριμένα, το μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι νέο 
εάν δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο ή υπόδειγμα πριν από την 
ημερομηνία κατά την οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα για το οποίο 
διεκδικείται προστασία διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό. 
 
Στην περίπτωση του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, 
νέο είναι το σχέδιο ή υπόδειγμα εάν δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημο 
σχέδιο ή υπόδειγμα, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την 
καταχώριση ή, αν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία 
προτεραιότητας. 
 
Εάν τα χαρακτηριστικά των σχεδίων ή υποδειγμάτων διαφέρουν μόνο σε 
επουσιώδεις λεπτομέρειες, τότε αυτά λογίζονται ως ταυτόσημα. Ως 
επουσιώδεις λεπτομέρειες εννοούνται οι διαφορές εκείνες που δεν αίρουν το 
ταυτόσημο μεταξύ των συγκρινόμενων σχεδίων.  Η σύγκριση γίνεται πάντα 
ανάμεσα στα χαρακτηριστικά για τα οποία ζητείται προστασία. 
 

Καν 5

ΕπΠροσφ
R 196/2008-3/ 

02.09.2008

Πότε το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα έχει «ατομικό χαρακτήρα»;  
 
Ο ατομικός χαρακτήρας του σχεδίου ή υποδείγματος προσδιορίζεται από τη 
συνολική εντύπωση που αυτό προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή και 
συγκεκριμένα καθορίζεται από το εάν αυτή διαφέρει από τη συνολική 
εντύπωση που του προκαλεί κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει διατεθεί στο 
κοινό. Για την εκτίμηση του ατομικού χαρακτήρα, λαμβάνεται υπόψη ο 
βαθμός της ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή 
υποδείγματος. 
 
Για την εκτίμηση της συνολικής εντύπωσης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο 
των ορατών χαρακτηριστικών και όχι ένα μόνο χαρακτηριστικό του σχεδίου ή 

Καν 6

ΕπΠροσφ
R 1001/2005-3/

27.10.2006,
ΕπΠροσφ

R 1080/2008-3/ 
19.10.2009
ΕπΠροσφ 

R 1391/2006-3/ 
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υποδείγματος, ενώ παραβλέπονται κοινά και τετριμμένα στοιχεία.  
 
Στην περίπτωση του μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, 
κρίσιμος χρόνος είναι αυτός πριν από την ημερομηνία, κατά την οποία το 
σχέδιο ή  υπόδειγμα για το οποίο διεκδικείται προστασία, διατέθηκε για 
πρώτη φορά στο κοινό, ενώ στην περίπτωση καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος, κρίσιμος χρόνος είναι αυτός πριν από την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση. Εάν διεκδικείται 
προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας. 
 

25.01.2008

Καν 6, παρ.1 α, β

Ποιος θεωρείται “ενημερωμένος καταναλωτής”; 
 
Ενημερωμένος καταναλωτής είναι αυτός, που συνήθως αγοράζει το προϊόν 
για να το χρησιμοποιεί με τον συνηθισμένο τρόπο χρήσης του και έχει 
ενημερωθεί για αυτό ξεφυλλίζοντας καταλόγους, επισκεπτόμενος τα 
αντίστοιχα καταστήματα και βρίσκοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο.  Ο 
ενημερωμένος χρήστης δεν εξετάζει τεχνικά χαρακτηριστικά, παρά μόνο την 
ελκυστικότητα και την χρηστικότητα του προϊόντος. 
 

ΕπΠροσφ
R 316/2008-3/ 

14.10.2009

Ποια η διαφορά “νέου” και “ατομικού χαρακτήρα”; 
 
Όταν εξετάζεται η προϋπόθεση του “νέου”, σημασία έχει αν τα δύο σχέδια 
είναι πανομοιότυπα ή όχι. Όταν εξετάζεται ο “ατομικός χαρακτήρας”, 
εξετάζεται η συνολική εντύπωση που προκαλείται στον ενημερωμένο χρήστη. 
 
Ας σημειωθεί ότι είναι αδιάφορη η αισθητική ποιότητα των υπό κρίση 
σχεδίων.  
 

ΕπΠροσφ 
R 887/2008-3/ 

11.08.2009

Μπορεί να είναι νέο και με ατομικό χαρακτήρα σχέδιο ή υπόδειγμα 
προϊόντος που ενσωματώνεται σε σύνθετο προϊόν;  
 
Σύνθετο είναι το προϊόν που αποτελείται από πολλά συστατικά δυνάμενα να 
αντικατασταθούν, επιτρέποντας την αποσυναρμολόγηση και την 
επανασυναρμολόγησή τους. Σε περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα 
πρόκειται να ενσωματωθεί ή να εφαρμοστεί σε προϊόν το οποίο με τη σειρά 
του αποτελεί συστατικό σύνθετου προϊόντος, τα στοιχεία του νέου και του 
ατομικού χαρακτήρα διατηρούν την ιδιότητά τους μόνο στις δύο ακόλουθες 
περιπτώσεις:  
 
α. εφόσον το συστατικό, αφού ενσωματωθεί στο σύνθετο προϊόν, παραμένει 
ορατό κατά τη συνήθη χρήση του προϊόντος.  
 

β. τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πρέπει να πληρούν αυτά 
καθαυτά τις προϋποθέσεις ως προς το νέο και τον ατομικό χαρακτήρα, καθώς 

Σύνθετα προϊόντα
Καν 4 παρ. 2

ΑκυρΤμήμα
ICD 000005353/ 

19.10.2009

ΕπΠροσφ
R 1337/2006-3/ 
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η σύγκριση πρέπει να γίνεται πάντα σε σχέση με τα ορατά μέρη ενός 
σύνθετου προϊόντος. 
 
Ως "συνήθης χρήση" νοείται η χρήση από τον τελικό καταναλωτή, εκτός από 
τις εργασίες συντήρησης, εξυπηρέτησης ή επισκευής. Η πώληση δεν είναι 
συνήθης χρήση.  

08.10.2007

Καν 4 παρ. 3
ΑκυρωτΤμήμα

ICD 5668/ 
14.04.2010

Πότε θεωρείται ότι ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει διατεθεί στο κοινό;  
 
Η εκτίμηση για το εάν ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι νέο και έχει 
ατομικό χαρακτήρα, εξαρτάται από την ομοιότητά του με σχέδια ή 
υποδείγματα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά και άρα έχουν γίνει 
προσιτά στο κοινό.  Εξαρτάται δηλαδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού, από το εάν το προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα έχει 
γνωστοποιηθεί ή διατεθεί στο κοινό ή έχει χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο ή έχει 
γίνει γνωστό στο κοινό με άλλο τρόπο.  
 
Ο Κανονισμός λαμβάνει υπόψη του ως σημαντική τη δημοσιότητα έτσι όπως 
είναι προσιτή στον καθένα. Κατά συνέπεια,  
 
(α) η εν λόγω γνωστοποίηση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την εκτίμηση 
του νέου και του ατομικού χαρακτήρα του σχεδίου ή υποδείγματος, εάν τα 
γεγονότα αυτά λογικά δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν γνωστά κατά τη συνήθη 
πορεία των πραγμάτων στους ειδικευμένους κύκλους του συγκεκριμένου 
κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε., και βεβαίως 
 
(β) δεν θεωρείται ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμα έχει διατεθεί στο κοινό μόνο 
και μόνο επειδή διατέθηκε σε τρίτον με τη ρητή ή σιωπηρή προϋπόθεση να 
παραμείνει απόρρητο. 

Καν 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑκυρωτΤμήμα
ICD 000003200/ 

31.03.2008
 

Μπορεί το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα να δημοσιευθεί πριν την 
κατάθεση αιτήσεως για την καταχώρισή του;  
 
Ναι, μπορεί ο ίδιος ο δημιουργός του σχεδίου ή υποδείγματος ή ο εξ αυτού 
έλκων το δικαίωμα ή τρίτος κατόπιν πληροφορίας ή ενέργειας στην οποία 
προέβη ο δημιουργός ή ο εξ αυτού έλκων δικαίωμα να δημοσιεύσει το 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της 
ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης ή, αν διεκδικείται 
προτεραιότητα, κατά την ημερομηνία προτεραιότητας.  
 
Παρέχεται, δηλαδή στο δημιουργό ή δικαιούχο του σχεδίου ή υποδείγματος 
μια 12μηνη «περίοδος χάριτος», προκειμένου να δοκιμάσει στην πράξη τη 
χρησιμότητα και ανταπόκρισή του στην αγορά, πριν καταλήξει στην 
κοινοτική καταχώριση. 

Καν 7 παρ. 2

 Περίοδος χάριτος 
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Τί συμβαίνει στην περίπτωση που τρίτος δημοσίευσε το σχέδιο ή υπόδειγμα 
παρά τη θέληση του δημιουργού;  
 
Όταν το σχέδιο ή υπόδειγμα διατέθηκε στο κοινό μετά από καταχρηστική 
συμπεριφορά όσον αφορά το δημιουργό ή τον εξ αυτού έλκοντα δικαίωμα, ο 
δημιουργός συνεχίζει να έχει το δικαίωμα να το καταθέσει μέχρι και δώδεκα 
μήνες από την ημερομηνία διάθεσης στο κοινό. 
 

Καν 7 παρ. 3

 
ΙΙ.  Αρνητικές προϋποθέσεις – Πότε δεν προστατεύεται το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
 

Μπορεί ένα σχέδιο ή υπόδειγμα να προστατεύεται από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος; 
 
Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύει την εικαστική δημιουργία σε 
σχέση με την εμφάνιση του προϊόντος. Σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά 
της εμφάνισης του προϊόντος υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική 
λειτουργία του, τότε το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν παρέχει δικαιώματα 
επί των χαρακτηριστικών αυτών.  
 

Καν 8 παρ. 1

  

 

Προστατεύονται σχέδια ή υποδείγματα διασυνδέσεων; 
 
Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν παρέχει δικαιώματα επί των 
χαρακτηριστικών της εμφάνισης ενός προϊόντος, τα οποία πρέπει 
υποχρεωτικώς να αναπαράγονται με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις 
τους, ώστε το προϊόν στο οποίο ενσωματώνεται ή εφαρμόζεται το σχέδιο ή 
υπόδειγμα να μπορεί να συνδέεται μηχανικά με άλλο προϊόν ή να 
τοποθετείται εντός, γύρω ή επάνω σε άλλο προϊόν ώστε κάθε ένα από αυτά να 
μπορεί να επιτελεί τη λειτουργία του. 
 
Εξαιρούνται τα σχέδια ή υποδείγματα τα οποία καθιστούν δυνατή την 
πολλαπλή συναρμολόγηση ή σύνδεση αμοιβαίως υποκαταστάσιμων 
προϊόντων σε ένα σύστημα δομοστοιχείων. Π.χ. παζλ ή ο κύβος του Ρούμπικ. 
 

Καν 8 παρ. 2

ΑκυρωτΤμήμα
 ICD

00002996/20.11.20
07

 
Καν 8 παρ. 3

Αντίθεση στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη 
 
Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν θα πρέπει να αντιβαίνει προς τη 
δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.  
 
Έχει κριθεί ότι αντιτίθεται στα χρηστά ήθη σχέδιο ή υπόδειγμα που 
αναπαριστά θρησκευτικό σύμβολο. 
 
 
 

Καν 9
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ΙΙΙ. Ο περιορισμός της προστασίας του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
 

Πότε περιορίζονται τα δικαιώματα του δικαιούχου από το κοινοτικό σχέδιο 
ή υπόδειγμά του; 
 
Ο Κανονισμός προβλέπει τρεις (3) περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος ενός 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν προστατεύεται έναντι τρίτων: 
 
(α) Σε ιδιωτικές πράξεις που γίνονται για μη εμπορικούς σκοπούς. 
 
Παράδειγμα: Η σχεδιάστρια μόδας Α βλέποντας ένα κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμα που προστατεύει σχέδιο ενδύματος, το κατασκευάζει για να το 
φορέσει η ίδια.   
 
β) Σε πράξεις που γίνονται για πειραματικούς σκοπούς, 
 
γ) Σε πράξεις αναπαραγωγής του σχεδίου ή υποδείγματος χάριν 
παραδείγματος ή διδασκαλίας. 
 
Παράδειγμα: Ο Καθηγητής Φυσικής Β κατασκευάζει, με βάση σχέδιο ή 
υπόδειγμα που ανήκει στον Δ, ανεμόμυλο προκειμένου να το επιδείξει στους 
μαθητές του.  
 
Για να είναι τέτοιες πράξεις νόμιμες, θα πρέπει να πληρούνται τρεις 
προϋποθέσεις: 
 
-   Η πράξη να μην αντίκειται στα συναλλακτικά ήθη,  
-  να μη βλάπτει παρανόμως τη συνήθη εκμετάλλευση του σχεδίου ή 
υποδείγματος και  
-  να μνημονεύεται η πηγή από την οποία ελήφθησαν. 
 
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται και οι τρεις αυτές προϋποθέσεις, ο 
δικαιούχος του σχεδίου η υποδείγματος έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του 
τρίτου προσβολέα.  
 

Καν 20 παρ. 1

Ιδιωτική χρήση

Πειραματικός 
σκοπός

Παράδειγμα ή 
διδασκαλία

Κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα σχετικά με πλοία και αεροσκάφη 
 
Για την απρόσκοπτη λειτουργία της διεθνούς ναυσιπλοΐας και της 
αεροπλοΐας, ο Κανονισμός προβλέπει ότι τα δικαιώματα από τα κοινοτικά 
σχέδια ή υποδείγματα δεν μπορούν να ασκηθούν: 
 
- Στον εξοπλισμό πλοίων και αεροσκαφών εγγεγραμμένων σε τρίτη χώρα, 
όταν αυτά εισέρχονται προσωρινά στο έδαφος της Κοινότητας, 
 

Καν 20 παρ. 2
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-  Στην εισαγωγή στην Κοινότητα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων με σκοπό 
την επισκευή των εν λόγω πλοίων και αεροσκαφών, 
 
- Στην εκτέλεση επισκευών επ' αυτών. 
 

Μπορώ με βάση το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμά μου να ελέγξω την 
κυκλοφορία των σχετικών προϊόντων εντός της ΕΕ;  
 
Ως γενική αρχή στο δίκαιο των άυλων αγαθών, προβλέπεται ότι ο δικαιούχος 
τους έχει καταρχήν την εξουσία να διαθέτει αυτός (ή τρίτος με τη συναίνεσή 
του) για πρώτη φορά το σχετικό προϊόν σε κάθε χώρα και άρα το δικαίωμα να 
απαγορεύει σε τρίτους την μεταφορά και εμπορία τους σε άλλη χώρα. Ειδικά, 
όμως, για την κυκλοφορία στο έδαφος της ΕΕ, προβλέπεται ότι από τη στιγμή 
που το προϊόν διατεθεί από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του σε μία 
χώρα της ΕΕ, το δικαίωμά του έχει αναλωθεί και επομένως το προϊόν μπορεί 
να κυκλοφορήσει ελεύθερα εντός της ΕΕ.  
 
Ερώτημα 1: Είμαι δικαιούχος κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος για κόσμημα. 
Κατασκευάζω 100 τεμάχια από το προϊόν αυτό και τα πουλάω στην Αίγυπτο. 
Ο Κ, έμπορος κοσμημάτων, αγοράζει 50 κομμάτια από τα προϊόντα αυτά στην 
Αίγυπτο και τα εμπορεύεται σε άλλη χώρα (π.χ. Τουρκία ή Ελλάδα). Έχει το 
δικαίωμα αυτό;  
 
Απάντηση: Όχι. Γιατί μόνο ο δικαιούχος κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
μπορεί να ορίσει σε ποια χώρα θα κυκλοφορήσουν τα συγκεκριμένα 
προϊόντα.  
 
Ερώτημα 2: Στο ίδιο παράδειγμα, διαθέτω τα κοσμήματα στην Γαλλία ή στην 
Ελλάδα και ο Κ τα αγοράζει και τα πωλεί στην Γερμανία.  
 
Απάντηση: Η πράξη αυτή του Κ είναι σύννομη γιατί δεν μπορώ να εμποδίσω 
την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της Ε.Ε..  
 

Καν 21
Ανάλωση 

δικαιώματος

Προστατεύεται τρίτος που υποστηρίζει ότι ήδη πριν από τη δική μου 
κατάθεση είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί παρόμοιο σχέδιο ή υπόδειγμα;  
 
Όταν τρίτος επικαλείται προγενέστερη χρήση του καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος έχει δικαίωμα να συνεχίσει να το 
χρησιμοποιεί εφόσον αποδείξει ότι, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης ή σε περίπτωση διεκδίκησης προτεραιότητας, πριν από την 
ημερομηνία προτεραιότητας, είχε αρχίσει να το χρησιμοποιεί καλόπιστα 
εντός της ΕΕ, ή είχε προβεί σε σοβαρές και αποτελεσματικές 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για το σκοπό αυτό.  
 

Καν 22 παρ. 1
Δικαίωμα τρίτου 
από προγενέστερη 

χρήση
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Βασική προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι τα δύο σχέδια ή υποδείγματα 
να ομοιάζουν, σε βαθμό που το σχέδιο ή υπόδειγμα να περιλαμβάνεται στο 
πεδίο προστασίας καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.  Το 
δικαίωμα αυτό δεν υπάρχει, όμως, αν το ένα σχέδιο ή υπόδειγμα είναι 
αντιγραφή του άλλου.  
 

Τί δικαιώματα έχει ο τρίτος από την προγενέστερη χρήση; 
 
Το δικαίωμα που βασίζεται σε προγενέστερη χρήση δίνει στον τρίτο τη 
δυνατότητα να εκμεταλλεύεται το σχέδιο ή το υπόδειγμα για τους σκοπούς 
για τους οποίους είχε αρχίσει να το χρησιμοποιεί ή είχε προβεί σε σοβαρές 
και αποτελεσματικές προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν από την 
ημερομηνία κατάθεσης ή προτεραιότητας του καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος. 
 

Καν 22 παρ. 2

Μπορεί ο τρίτος να παραχωρήσει τη χρήση του σχεδίου η υποδείγματος σε 
άλλο πρόσωπο; 
  
Ο δικαιούχος κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος λόγω προγενέστερης 
χρήσης του δεν έχει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης του 
σχεδίου ή υποδείγματος σε άλλο πρόσωπο. Η χρήση και εκμετάλλευσή του 
ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν.  
 

Καν 22 παρ. 3

Μπορεί ο τρίτος να μεταβιβάσει το σχέδιο ή υπόδειγμα σε άλλο πρόσωπο; 
 
Ελεύθερη μεταβίβαση αυτού του σχεδίου ή υποδείγματος δεν επιτρέπεται. 
Μεταβιβάζεται μόνον σε επιχείρηση, μαζί με το τμήμα της δραστηριότητας 
της εν λόγω επιχείρησης, στα πλαίσια της οποίας έγινε η χρήση ή 
πραγματοποιήθηκαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες. 

Καν 22 παρ. 4

 
 
IV. Έκταση και διάρκεια της προστασίας 
 

Έκταση της προστασίας  
 
Με την καταχώριση του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, ο δικαιούχος 
έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος και δικαίωμα απαγόρευσης της χρήσης του από 
οιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η προστασία που παρέχει το 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα εκτείνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο ή υπόδειγμα 
δεν προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη διαφορετική συνολική εντύπωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό της ελευθερίας του δημιουργού κατά την 
εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος. Ο δικαιούχος του έχει, δηλαδή, το 

Καν 10, Καν 19 
παρ.1
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δικαίωμα να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί σχέδιο ή υπόδειγμα 
όμοιο κατά τη συνολική εντύπωσή του με το καταχωρισμένο.  
 

Τί εννοούμε όταν λέμε «χρήση» του σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Χρήση του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος συνιστά ενδεικτικά: η 
κατασκευή, προσφορά, η διάθεση στην αγορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η 
χρήση προϊόντος στο οποίο είναι ενσωματωμένο ή εφαρμόζεται το σχέδιο ή 
υπόδειγμα, καθώς και αποθεματοποίηση (αποθήκευση) του προϊόντος για 
τους σκοπούς αυτούς.  
 

Καν 19 παρ. 1

Η προστασία αυτή ισχύει μόνο στις περιπτώσεις αντιγραφής από τρίτο 
(περιπτώσεις παραποίησης / απομίμησης); 
 
Στην περίπτωση των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, η 
προστασία του δικαιούχου είναι απόλυτη και δεν περιορίζεται στην 
περίπτωση της αντιγραφής από τρίτο.  
 
Αντίθετα, στην περίπτωση των μη καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή 
υποδειγμάτων, προστασία παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις αντιγραφής, δηλ. 
παραποιημένων / απομιμητικών προϊόντων. 
 

Καν 19 παρ. 1

Καν 19 παρ. 2

Πρέπει να αποδειχθεί ότι προσβολέας γνώριζε το σχέδιο ή υπόδειγμα που 
προσβάλλει; 
 
Στην περίπτωση των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, η 
ευθύνη του τρίτου δεν εξαρτάται από την υπαιτιότητά του. Με αυτήν την 
έννοια η ευθύνη του είναι αντικειμενική και άρα δεν μπορεί ο τρίτος να 
ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε το σχέδιο ή υπόδειγμα.   
 
Αντιθέτως στην περίπτωση των μη καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή 
υποδειγμάτων, ο τρίτος δεν έχει ευθύνη αν το αντίγραφο προέκυψε από 
ανεξάρτητη δημιουργική εργασία του για τον οποίο εύλογο είναι να θεωρείται 
ότι δεν γνώριζε το σχέδιο ή το υπόδειγμα το οποίο ο δικαιούχος διέθεσε στο 
κοινό. 
 

Καν 19 παρ. 1
Αντικειμενική 

ευθύνη

Καν 19 παρ. 2

Ωστόσο, είναι δυνατόν να γνωρίζουν οι τρίτοι ένα καταχωρισμένο κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγμα του οποίου έχει αναβληθεί η δημοσίευση; 
 
Για όσο διάστημα δε δίνεται στη δημοσιότητα το καταχωρισμένο σχέδιο ή 
υπόδειγμα οι τρίτοι δεν υπέχουν αντικειμενική ευθύνη.  Στις περιπτώσεις 
αυτές το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα θα  προστατεύεται ως μη 
καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, δηλαδή μόνο έναντι 
αντιγραφής και σε κάθε περίπτωση όχι αν το αντίγραφο προέκυψε από 

Καν 19 παρ. 2, 3

Ένσταση καλής 
πίστης
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ανεξάρτητη δημιουργική εργασία τρίτου, ο οποίος εύλογο είναι να θεωρείται 
ότι δεν γνώριζε το σχέδιο ή το υπόδειγμα το οποίο ο δικαιούχος διέθεσε στο 
κοινό. 
 

Διάρκεια προστασίας του μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος 
 
Το σχέδιο ή υπόδειγμα που πληροί τις προϋποθέσεις προστασίας του 
Κανονισμού προστατεύεται ως μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμα επί μία τριετία που αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία 
διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό εντός της Κοινότητας. 
 
Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι διατέθηκε στο κοινό εντός της 
Κοινότητας εάν δημοσιεύθηκε, εκτέθηκε, χρησιμοποιήθηκε στο εμπόριο ή 
κατέστη γνωστό με άλλο τρόπο, έτσι ώστε, κατά τη συνήθη πορεία των 
επιχειρηματικών εργασιών, τα γεγονότα αυτά θα μπορούσαν ευλόγως να 
καταστούν γνωστά στους ειδικευμένους κύκλους του συγκεκριμένου κλάδου 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της Κοινότητας. Ωστόσο, δεν θεωρείται 
ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμα έχει διατεθεί στο κοινό μόνο και μόνο επειδή 
διατέθηκε σε τρίτον με τη ρητή ή σιωπηρή προϋπόθεση να παραμείνει 
απόρρητο. 
 

Καν 11

Διάρκεια προστασίας του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος 
 
Με την καταχώρισή του από το Γραφείο, το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
προστατεύεται για μια πενταετία από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
καταχώρισης. Ο δικαιούχος δύναται να παρατείνει τη διάρκεια προστασίας 
για μία ή περισσότερες περιόδους πέντε ετών, με όριο τα 25 έτη από την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 
 

Καν 12
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Γ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Ι. Ποιός έχει δικαίωμα να καταθέσει κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
 
Ποιος έχει δικαίωμα να καταθέσει κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα; 
 
Δικαίωμα επί του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος έχει ο δημιουργός του 
ή ο εξ αυτού έλκων δικαίωμα (δηλαδή, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του). 
Σε περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει δημιουργηθεί από κοινού από 
περισσότερα πρόσωπα, τότε το δικαίωμα αυτό ανήκει σε όλους από κοινού. 

Καν 14 παρ. 1, Καν 
14 παρ. 2 

Ποιος είναι ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος που έχει δημιουργηθεί 
στα πλαίσια σχέσεως εργασίας; 
 
Στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει δημιουργηθεί από μισθωτό 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοδότη του, το δικαίωμα επί του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ανήκει 
στον εργοδότη εκτός αν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο. Αν είναι αποτέλεσμα 
ανεξάρτητης δημιουργίας του εργαζομένου, ανήκει εξ ολοκλήρου στο 
δημιουργό. Σε περίπτωση που δημιουργήθηκε με τη χρήση υλικών ή μέσω 
της επιχείρησης, αυτό ανήκει κατά 40% στον εργοδότη.  
 

Καν 14 παρ. 3
αρ. 17 πδ 259/1997
και ν. 1733/1987

Έχει δικαίωμα ο δημιουργός του σχεδίου ή υποδείγματος να μνημονεύεται 
στην αίτηση καταχώρισης στην περίπτωση που δεν την υποβάλλει ο ίδιος; 
 
Ο δημιουργός του σχεδίου ή υποδείγματος έχει δικαίωμα, έναντι του 
υποβάλλοντος την αίτηση για καταχώριση ή του δικαιούχου καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, να μνημονεύεται έχοντας αυτή την 
ιδιότητα ενώπιον του Γραφείου και στο Μητρώο. Αν το σχέδιο ή υπόδειγμα 
είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, η μνεία της ομάδας αντικαθιστά τη 
μνεία του ονόματος του δημιουργού. 

Καν 18

 
ΙΙ. Ποιά η γλώσσα της διαδικασίας καταχώρισης 

Σε ποια γλώσσα μπορεί να γίνει η αίτηση καταχώρισης; 
 
Η αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος κατατίθεται 
σε μία από τις είκοσι δύο (22) επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, ενώ ο αιτών 
δηλώνει και μια δεύτερη γλώσσα, ως γλώσσα διαδικασίας, στην οποία θα 
γίνονται όλες οι επικοινωνίες του Γραφείου με τον καταθέτη και η οποία θα 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι μία από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου 
(Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά ή Ιταλικά).  
 
 

Καν 98 παρ. 1
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Αν καταθέσω την αίτηση σε μια επίσημη γλώσσα της Κοινότητας, η οποία 
όμως δεν είναι και γλώσσα διαδικασίας του Γραφείου, θα πρέπει να την 
μεταφράσω; 
 
Όχι. Το Γραφείο μεριμνά ώστε η αίτηση να μεταφράζεται στη γλώσσα 
διαδικασίας, που υπέδειξε ο καταθέτης ως δεύτερη γλώσσα.  
 

Καν 98 παρ. 2

 
ΙΙΙ. Η κατάθεση της αίτησης  
 

Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο για την αίτηση καταχώρισης 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος βλπτ. Παράρτημα Β 
 

Πώς γίνεται η κατάθεση; 
 
H κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει:  
α. με παράδοση τη αίτησης, είτε στο Γραφείο, είτε, στον ΟΒΙ. Αν πρόκειται 
για φυσικά πρόσωπα, την αίτηση μπορεί να παραδώσει ο ίδιος ο 
ενδιαφερόμενος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, ενώ στην περίπτωση των 
νομικών προσώπων, ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
τους ή οποιοσδήποτε υπάλληλός τους χωρίς να απαιτείται πληρεξούσιο. 
β. ταχυδρομικά (απλά ή συστημένα), είτε στο Γραφείο, είτε στον ΟΒΙ. 
γ. με fax, είτε στο Γραφείο, είτε στον ΟΒΙ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
ακολουθήσει άμεση αποστολή είτε στο Γραφείο, είτε στον ΟΒΙ των 
πρωτότυπων εγγράφων. 
δ. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
 http://oami.europa.eu/en/design/efentry.htm του Γραφείου. 
 

Ποιος είναι ο ρόλος του ΟΒΙ σε αυτή τη διαδικασία; 
 
Ο ΟΒΙ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαβίβαση της αίτησης στο 
Γραφείο την επόμενη μέρα από την παραλαβή της αίτησης. Στην περίπτωση 
που από τον έλεγχο των εγγράφων της αίτησης διαπιστωθούν ατέλειες, τότε η 
διαβίβαση των εγγράφων προς το Γραφείο καθυστερεί χρονικά μέχρι την 
ημερομηνία παραλαβής των διορθωμένων εγγράφων.  
 

Καν 35 παρ. 2

Ποια η οικονομική επιβάρυνση του αιτούντος αν καταθέσει την αίτησή του 
στον ΟΒΙ; 
 
Ο καταθέτης υποχρεούται να καταβάλει μόνο τα καθορισμένα από το 
Γραφείο τέλη. Ο ΟΒΙ δεν επιβάλλει τέλος διεκπεραίωσης της αίτησης. 
 

Ποια διαδικασία ακολουθεί ο ΟΒΙ μετά την παραλαβή της αίτησης; 
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Με την παραλαβή του εγγράφου της αίτησης το οποίο πρωτοκολλείται, ο ΟΒΙ 
προχωρά στον τυπικό έλεγχο των συμπληρωμένων στοιχείων και στη 
συνέχεια σημειώνεται η ημερομηνία παραλαβής καθώς και ο αριθμός των 
σελίδων της αίτησης που παρελήφθησαν.  
 
Στον καταθέτη παραδίδεται αμέσως ή αποστέλλεται ταχυδρομικά ολόκληρη η 
αίτηση ως φωτοαντίγραφο, στην οποία εμφανίζεται οπωσδήποτε η 
ημερομηνία της παραλαβής της.  

Καν 35 παρ. 3 

 
ΙV. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση καταχώρισης; 
 

1. Υποχρεωτικά στοιχεία  
 
Η αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος θα πρέπει 
να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:  
 
(α) Αίτημα καταχώρισης. Συγκεκριμένα, το αίτημα καταχώρισης του σχεδίου 
ως καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου. 
 
(β) Τα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του αιτούντος. Ο αιτών 
συμπληρώνει το όνομα, τη διεύθυνση κατοικίας, την εθνικότητα και τον τόπο 
κατοικίας, έδρας ή εγκατάστασης. Τα φυσικά πρόσωπα θα αναφέρουν το 
όνομα και το επίθετό τους. Τα νομικά πρόσωπα αναφέρονται με την επίσημη 
επωνυμία τους ακόμα και με τη συνήθη συντετμημένη μορφή τους. Επιπλέον 
αναφέρεται το κράτος του οποίου η νομοθεσία διέπει το νομικό πρόσωπο.  
 
(γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος. Επιπλέον, ο αιτών συμπληρώνει 
τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και άλλα λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας, όπως 
η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόνο μία  διεύθυνση πρέπει να 
υποδεικνύεται για κάθε αιτούντα. Σε περίπτωση περισσότερων διευθύνσεων 
θα ληφθεί υπόψη  αυτή που αναγράφεται πρώτη, εκτός κι αν ο αιτών ορίζει 
μια από αυτές ως διεύθυνση αντικλήτου. Εάν το Γραφείο έχει δώσει στον 
αιτούντα αναγνωριστικό αριθμό τότε αρκεί η αναφορά του αριθμού αυτού 
μαζί με το όνομα του αιτούντα. 

Καν 36, ΚανΕφ 1

(δ) Αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος κατάλληλη για 
αναπαραγωγή. 
 
Ο αιτών πρέπει να υποβάλει ασπρόμαυρη ή έγχρωμη γραφική ή φωτογραφική 
αναπαραγωγή του σχεδίου ή υποδείγματος, με τον ακόλουθο τρόπο: 
 
- H απεικόνιση του σχεδίου πρέπει να καταχωρείται σε ξεχωριστά φύλλα 
χαρτιού ή να αναπαράγεται στην ειδική σελίδα του εντύπου που διατίθεται 
από το Γραφείο. 
 

ΚανΕφ 4

ΚανΕφ 4 παρ. 1 στ. 
a΄
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Πάντως, η αναπαράσταση περισσότερων σχεδίων σε μια απεικόνιση δεν 
μπορεί να έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης καταχώρισης. 
 
Όταν η κατάθεση της αίτησης γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα οι απεικονίσεις δεν 
καταχωρούνται εντύπως.  
 
- Σε περίπτωση που η απεικόνιση γίνει σε ξεχωριστά φύλλα, η αναπαραγωγή 
του σχεδίου θα πρέπει να γίνει σε λευκό και αδιαφανές χαρτί και είτε να 
επικολληθεί είτε να τυπωθεί κατευθείαν πάνω σε αυτό. Μόνο ένα αντίγραφο 
θα καταχωριστεί και τα ξεχωριστά φύλλα αναπαράστασης δεν διπλώνονται 
και δεν συρράπτονται. 
 
- Το κάθε φύλλο πρέπει να έχει μέγεθος DIN A4 (29,7 εκ. x 21εκ.) και ο 
χώρος που καταλαμβάνει η αναπαραγωγή του σχεδίου ή υποδείγματος δεν 
μπορεί να ξεπερνά τα 26,2 εκ. x 17 εκ. Στο αριστερό τμήμα πρέπει να υπάρχει 
περιθώριο τουλάχιστον 2,5 εκ. Στην κορυφή κάθε φύλλου πρέπει να 
αναγράφεται ο αριθμός των όψεων, και στην περίπτωση της πολλαπλής 
αίτησης ο αύξων αριθμός του σχεδίου ή υποδείγματος. Εκτός από την ένδειξη 
‘άνω’ ή το όνομα ή τη διεύθυνση του αιτούντος δεν θα παρουσιάζεται κανένα 
άλλο επεξηγηματικό κείμενο ή διατύπωση ή σύμβολα πάνω σε αυτό το 
έντυπο.  
 
- Σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης με ηλεκτρονικά μέσα, η γραφική ή 
φωτογραφική αναπαράσταση των σχεδίων ή υποδειγμάτων θα πρέπει να 
γίνεται σε μορφή δεδομένων jpg/jpeg. 
 
- Η όψη του σχεδίου ή υποδείγματος αναπαράγεται σε ουδέτερο φόντο χωρίς 
να υποβάλλεται σε επεξεργασία με μελάνι ή διορθωτικό υγρό. Η ποιότητα του 
σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να καθιστά εφικτή την ευκρινή παρουσίαση 
όλων των λεπτομερειών του αντικειμένου για το οποίο διεκδικείται 
προστασία καθώς και τη σμίκρυνση ή μεγέθυνσή του σε σχήμα με μέγιστες 
διαστάσεις,  που δεν θα ξεπερνούν τα 8 εκ. x 16 εκ. ανά όψη, για την εγγραφή 
του στο Μητρώο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων (εφεξής, «Μητρώο») 
και για την απευθείας δημοσίευσή του στο Δελτίο των κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγμάτων.  
 
- Η αναπαράσταση μπορεί να περιλαμβάνει έως και επτά διαφορετικές όψεις 
του ίδιου σχεδίου ή υποδείγματος. Κάθε γραφική ή φωτογραφική 
αναπαράσταση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία όψη. Ο αιτών θα πρέπει να 
αριθμήσει την κάθε όψη με αραβικά ψηφία τα οποία χωρίζονται με τελεία, 
έτσι ώστε τα ψηφία που βρίσκονται αριστερά από την τελεία θα 
υποδεικνύουν τον αριθμό του σχεδίου και υποδείγματος και τα ψηφία που 
βρίσκονται δεξιά της τελείας τον αριθμό της όψεως.  
 
Σε περίπτωση περισσότερων των επτά όψεων, το Γραφείο μπορεί να 

ΕπΠροσφ
R 1493/2006-3/ 

03.09.2007

ΚανΕφ 4, παρ. 1 στ. 
β΄

ΚανΕφ 4, παρ. 1 στ. 
γ΄

ΚανΕφ 4 παρ. 1 στ. 
δ΄

ΚανΕφ 4παρ. 1 στ. 
ε΄

ΚανΕφ 4 παρ. 2
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απορρίψει την εγγραφή και δημοσίευση οποιωνδήποτε από τις επιπλέον 
όψεις. Το Γραφείο καταγράφει τις όψεις με τη σειρά που έχουν αριθμηθεί από 
τον αιτούντα. 
 
- Όταν υποβάλλεται αίτηση για την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος που 
συνίσταται σε επαναλαμβανόμενη παράσταση επιφάνειας, η αναπαράσταση 
σχεδίου ή υποδείγματος αποτυπώνει την πλήρη παράσταση κι ένα επαρκές 
τμήμα της επαναλαμβανόμενης επιφάνειας.   
 
- Όταν υποβάλλεται αίτηση για την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος το 
οποίο συνίσταται σε τυπογραφικά στοιχεία, η αναπαράσταση του σχεδίου ή 
υποδείγματος θα αποτελείται από αναπαράσταση σειράς με όλα τα γράμματα 
του αλφαβήτου, κεφαλαία και πεζά κατά περίπτωση, και με όλα τα αραβικά 
ψηφία καθώς και από κείμενο πέντε γραμμών, που έχει συνταχθεί με την 
τυπογραφική κλίμακα, αμφότερα μεγέθους pitch 16.  
 

ΚανΕφ 4 παρ. 3
επαναλαμβανόμενη 

παράσταση 
επιφάνειας

ΚανΕφ 4 παρ. 4
τυπογραφικά 

στοιχεία

 

Πότε πρέπει να υποβάλω δείγμα του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Αν η αίτηση καταχώρισης αφορά σχέδιο ή υπόδειγμα δύο διαστάσεων και 
περιέχει αίτημα αναστολής της δημοσίευσης η αναπαράσταση του σχεδίου ή 
υποδείγματος μπορεί να αντικαθίσταται από δείγμα. Στην περίπτωση αυτή, η 
υποβολή δείγματος πρέπει να γίνει μαζί με την κατάθεση της αίτησης. 
 

Καν 36, παρ. 1, εδ. 
γ’ 

ΚανΕφ 5 παρ. 1

Ποια είναι η διαδικασία κατάθεσης  του δείγματος; 
 
Οι αιτήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δείγμα αποστέλλονται είτε 
ταχυδρομικώς, είτε παραδίδονται απευθείας στο γραφείο κατάθεσης. Η 
αίτηση και το δείγμα υποβάλλονται ταυτοχρόνως. Το δείγμα επισυνάπτεται σε 
ένα φύλλο χαρτί. 
 
Το δείγμα υποβάλλεται σε πέντε πανομοιότυπα αντίγραφα· σε περίπτωση 
πολλαπλής αίτησης, υποβάλλονται πέντε αντίγραφα του δείγματος για κάθε 
σχέδιο ή υπόδειγμα. 
 

ΚανΕφ 5 παρ. 1 και 
2

Τι μέγεθος μπορεί να έχει το δείγμα; 
 
Το μέγεθος των δειγμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 26,2 x 17 εκατοστά, 
μη διπλωμένο, το βάρος τους τα 50 γραμμάρια και το πάχος τους, τα 3 
χιλιοστά. Το δείγμα πρέπει να μπορεί να αποθηκευθεί, χωρίς να διπλωθεί, 
παράλληλα με έγγραφα μεγέθους DIN A4 (29,7 εκατοστά ύψος, 21 εκατοστά 
πλάτος). 
 

ΚανΕφ 5 παρ. 2

Σε ποιά περίπτωση δεν υποβάλλεται δείγμα;  
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Αν το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα αφορά σε αναλώσιμο ή επικίνδυνο 
προϊόν δεν υποβάλλεται δείγμα. 
  

ΚανΕφ 5 παρ. 3

Μπορώ να υποβάλω δείγμα αν το σχέδιο ή υπόδειγμα αφορά 
επαναλαμβανόμενη παράσταση επιφανείας; 
 
Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, το δείγμα πρέπει να απεικονίζει την πλήρη 
παράσταση και ένα επαρκές τμήμα της επαναλαμβανόμενης επιφάνειας σε 
μήκος και πλάτος.  
 
Προσοχή: κι εδώ το μέγεθος των δειγμάτων δεν υπερβαίνει τα 26,2 x 17 
εκατοστά, το βάρος τους, τα 50 γραμμάρια και το πάχος τους, τα 3 χιλιοστά. 
Το δείγμα πρέπει να δύναται να αποθηκευθεί, χωρίς να διπλωθεί, παράλληλα 
με έγγραφα μεγέθους DIN A4 (29,7 εκατοστά ύψος, 21 εκατοστά πλάτος). 
 

ΚανΕφ 5 παρ. 4

(ε) Μνεία των προϊόντων στο οποία πρόκειται να ενσωματωθεί ή να 
εφαρμοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα. 
 

Καν 36 παρ. 2

(στ) Εκπρόσωπος 
 
 Αν ο αιτών έχει ορίσει εκπρόσωπο για την κατάθεση της αίτησης, τότε τα 
στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του εκπροσώπου θα πρέπει να 
αναφέρονται στην αίτηση αντί του αιτούντος. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 
αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση εργασίας.  
 
Αν ο εκπρόσωπος έχει περισσότερες από μία διευθύνσεις εργασίας ή ακόμα κι 
αν οι εκπρόσωποι είναι περισσότεροι του ενός με διαφορετικές διευθύνσεις 
εργασίας, στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται  η διεύθυνση εκείνη που θα 
είναι σε χρήση.  
 
Ακόμα όμως κι αν δεν έχει γίνει σχετική μνεία, τότε λαμβάνεται υπόψη μόνο 
η πρώτη στη σειρά δηλωθείσα διεύθυνση, ως διεύθυνση για επίδοση. 
  
Αν οι αιτούντες είναι περισσότεροι του ενός, τότε θα υποδεικνύεται στην 
αίτηση ένας εκ των αιτούντων ή άλλος ως κοινός εκπρόσωπος.  
 
Εάν το Γραφείο έχει δώσει στον εκπρόσωπο αριθμό ταυτοποίησης αρκεί να 
σημειωθεί ο αριθμός αυτός μαζί με το όνομα του εκπροσώπου.  
 

ΚανΕφ 1 παρ. 1 στ. 
ε΄

Για την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου; 
 
Όχι. Η κατάθεση μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον καταθέτη.   
 

Καν 77 παρ. 1 και 2
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Ο ορισμός εκπροσώπου είναι υποχρεωτικός σε κάθε διαδικασία που 
προβλέπει ο Κανονισμός μόνο αν ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή έδρα ή 
πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ε.Ε. 
Ειδικά όμως για την κατάθεση αίτησης για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος τέτοια εκπροσώπηση δεν απαιτείται.  
 

(ζ) Διεκδίκηση προτεραιότητας. 
 
Αν υπάρχει αίτημα διεκδίκησης προτεραιότητας προγενέστερης αίτησης, 
πρέπει να αναγράφεται  η ημερομηνία κατάθεσης και η χώρα στην οποία ή 
για την οποία κατατέθηκε η προηγούμενη αίτηση.  
 

ΚανΕφ 1 παρ. 1 στ. 
στ΄

(η) Προτεραιότητα λόγω έκθεσης.  
 
Αν υπάρχει αίτημα προτεραιότητας λόγω έκθεσης πρέπει να αναγράφεται 
στην αίτηση το όνομα της έκθεσης, η ημερομηνία της πρώτης γνωστοποίησης 
των προϊόντων στα οποία το συγκεκριμένο σχέδιο ενσωματώθηκε ή 
εφαρμόστηκε. 
 

ΚανΕφ 1 παρ. 1 στ. 
ζ΄

(θ) Γλώσσα.  
 
Πρέπει να γίνει ορισμός της γλώσσας στην οποία έχει γίνει η κατάθεσης της 
αίτησης, καθώς και ορισμός της δεύτερης γλώσσας, δηλαδή μιας από τις 
πέντε γλώσσες του Γραφείου (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 
Ισπανικά).  
 
(ι) Υπογραφή. Πρέπει να τεθεί η υπογραφή του αιτούντος ή του εκπροσώπου 
του.  

ΚανΕφ 1 παρ. 1 στ. 
η΄

ΚανΕφ 1 παρ. 1 στ. 
θ΄

 Ειδικότερα η διεκδίκηση προτεραιότητας 
 

Τι είναι το δικαίωμα προτεραιότητας; 
 
Όποιος έχει κάνει κανονική κατάθεση (έχει δηλαδή λάβει αριθμό κατάθεσης) 
για την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος χρησιμότητας σε ένα ή για ένα 
από τα κράτη της Διεθνούς σύμβασης των Παρισίων του 1883 «περί 
προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας» (ν. 213/1975) ή της Συμφωνίας 
για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή ο εξ αυτού έλκων 
δικαίωμα, έχει, ως προς την κατάθεση της αίτησης για την καταχώριση 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα, ή για το 
υπόδειγμα χρησιμότητας, δικαίωμα προτεραιότητας επί έξι μήνες από την 
ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης. 
 
Αν ο υποβάλλων αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 

Προτεραιότητα 
λόγω κατάθεσης
Καν 41 παρ. 1

Προτεραιότητα 
λόγω έκθεσης
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υποδείγματος έχει διαθέσει στο κοινό προϊόντα στα οποία έχει ενσωματωθεί ή 
εφαρμοσθεί σχέδιο ή υπόδειγμα, σε επίσημη ή επίσημα αναγνωρισμένη 
διεθνή έκθεση, σύμφωνα με τη Σύμβαση περί των διεθνών εκθέσεων που 
υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Noεμβρίου 1928 (κυρώθηκε με το ν. 
5562/1932), δύναται, εφόσον υποβάλλει την αίτηση εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία της πρώτης γνωστοποίησης των προϊόντων αυτών, να επικαλείται 
δικαίωμα προτεραιότητας. 
 

Καν 44 παρ. 1

Ποιό είναι το αποτέλεσμα και η σημασία του δικαιώματος προτεραιότητας; 
 
Αποτέλεσμα του δικαιώματος προτεραιότητας είναι ότι η ημερομηνία 
προτεραιότητας θεωρείται ως η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την 
καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος: 
(α) για να κριθεί κατά πόσο η αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
πληροί την προϋπόθεση του «νέου», 
(β) για να κριθεί κατά πόσο η αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
πληροί την προϋπόθεση του «ατομικού χαρακτήρα», 
(γ) για να προσδιοριστεί πότε διατέθηκε στο κοινό, 
(δ) για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ προγενέστερου και 
μεταγενέστερου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, 
(ε) για τον υπολογισμό της περιόδου αναστολής δημοσίευσης της αίτησης 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. 
 

Καν 43
Σχετ.: Καν

5, 6, 7 και 22, 25 
παρ. 1δ, 50 παρ. 1

Ποια κατάθεση παρέχει δικαίωμα προτεραιότητας;  
 
Δικαίωμα προτεραιότητας θεωρείται ότι παρέχει κάθε κατάθεση που 
ισοδυναμεί με «κανονική εθνική κατάθεση» βάσει της εθνικής νομοθεσίας του 
κράτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε ή βάσει διμερών ή πολυμερών 
συμφωνιών.  Ως «κανονική εθνική κατάθεση», νοείται κάθε κατάθεση η 
οποία έχει λάβει ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ανεξάρτητα από την 
μετέπειτα πορεία της αίτησης αυτής. 
 

Καν 41 παρ. 2 και 3

Παρέχεται δικαίωμα προτεραιότητας αν έχουν κατατεθεί δύο αιτήσεις για 
το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα στο ίδιο κράτος; 
 
Στην περίπτωση που για την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος έχει 
υποβληθεί σχετική αίτηση και ακολουθήσει μεταγενέστερη αίτηση 
καταχώρισης για το ίδιο σχέδιο και για το ίδιο κράτος, θεμελιώνεται και πάλι 
δικαίωμα προτεραιότητας καθώς η μεταγενέστερη αίτηση θεωρείται ως 
πρώτη αίτηση.  Πρέπει, όμως, η προγενέστερη αίτηση να έχει αποσυρθεί, 
εγκαταλειφθεί ή απορριφθεί χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί και να έχει 
δημιουργήσει εκκρεμή δικαιώματα και εφόσον δεν έχει χρησιμεύσει ως βάση 
για τη διεκδίκηση δικαιώματος προτεραιότητας. Η προγενέστερη αίτηση δεν 
μπορεί πλέον να χρησιμεύσει για τη διεκδίκηση δικαιώματος προτεραιότητας. 

Καν 41 παρ. 4
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Μπορώ να διεκδικήσω προτεραιότητα αν έχω καταθέσει την αίτησή μου σε 
κράτος το οποίο δεν είναι μέρος της σύμβασης των Παρισίων ή στη 
συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου; 
 
Εάν η πρώτη κατάθεση της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος πραγματοποιήθηκε σε κράτος, που δεν είναι μέρος της 
Σύμβασης των Παρισίων ή της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, το δικαίωμα προτεραιότητας διεκδικείται  μόνο αν το 
κράτος αυτό παρέχει, σύμφωνα με δημοσιευμένες ανακοινώσεις, βάσει 
κατάθεσης που έγινε στο Γραφείο, δικαίωμα προτεραιότητας, υπό 
προϋποθέσεις και με αποτελέσματα ισοδύναμα (αμοιβαία), με τα 
προβλεπόμενα στον Κανονισμό. 
 

Καν 41 παρ. 5

Αρχή 
αμοιβαιότητας

Ποια είναι η διαδικασία για τη διεκδίκηση του δικαιώματος 
προτεραιότητας προγενέστερης αίτησης ; 
 
Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει δήλωση προτεραιότητας και αντίγραφο της 
προηγούμενης αίτησης, γνωστοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της, εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης. 
 
Αν η γλώσσα της προγενέστερης αίτησης δεν είναι μία από τις γλώσσες του 
Γραφείου, τότε μπορεί να ζητηθεί μετάφραση της προγενέστερης αίτησης σε 
μία από τις γλώσσες αυτές.  
 
Εάν μετά την κατάθεση της αίτησης ο αιτών επιθυμεί να διεκδικήσει 
προτεραιότητα για μία ή περισσότερες από τις προγενέστερες αιτήσεις, θα 
πρέπει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος να καταθέσει  τη δήλωση προτεραιότητας, όπου θα 
αναφέρεται η ημερομηνία και η χώρα στην οποία ή για την οποία υποβλήθηκε 
η προγενέστερη αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει ο αιτών να 
καταθέσει το αντίγραφο της προηγούμενης κατάθεσής του εντός τριών μηνών 
από την παραλαβή της δήλωσης προτεραιότητας. 
 

Καν 42, ΚανΕφ 8 

Πώς αποδεικνύεται το δικαίωμα προτεραιότητας λόγω έκθεσης; 
 
Εφόσον με την αίτηση διεκδικείται προτεραιότητα λόγω έκθεσης ο αιτών 
καταθέτει, ταυτόχρονα με την αίτηση ή το αργότερο εντός τριών μηνών από 
την ημερομηνία κατάθεσής της, βεβαίωση που εκδόθηκε κατά την έκθεση 
από την αρμόδια αρχή για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο 
πλαίσιο της έκθεσης. 
 
Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποιεί, ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα πράγματι 
ενσωματώθηκε ή εφαρμόστηκε στο προϊόν και γνωστοποιήθηκε στο πλαίσιο 

Καν 44 παρ. 2, 
ΚανΕφ 9 
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της έκθεσης, και αναφέρει την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης και, σε 
περίπτωση που η πρώτη γνωστοποίηση του προϊόντος δεν συνέπεσε με την 
ημερομηνία έναρξης της έκθεσης, την ημέρα της πρώτης γνωστοποίησης του 
προϊόντος. Η βεβαίωση συνοδεύεται από πιστοποίηση της πραγματικής 
γνωστοποίησης του προϊόντος, η οποία έχει νομοτύπως θεωρηθεί από την εν 
λόγω αρχή. 
 
Εφόσον ο καταθέτης επιθυμεί να διεκδικήσει προτεραιότητα λόγω έκθεσης 
μετά την υποβολή της αίτησης, η δήλωση προτεραιότητας, στην οποία 
αναφέρεται η ονομασία της έκθεσης και η ημερομηνία της πρώτης 
γνωστοποίησης του προϊόντος στο οποίο ενσωματώθηκε ή εφαρμόστηκε το 
σχέδιο ή υπόδειγμα, υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
κατάθεσης. Τα στοιχεία και οι αποδείξεις υποβάλλονται στο Γραφείο εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης προτεραιότητας. 
 

Μπορώ να διεκδικήσω ταυτόχρονα και την προτεραιότητα λόγω κατάθεσης 
και την προτεραιότητα λόγω έκθεσης για να κερδίσω προτεραιότητα 
μεγαλύτερη του εξαμήνου; 
 
Όχι. Η προτεραιότητα λόγω έκθεσης που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος ή 
σε μια τρίτη χώρα δεν παρατείνει την εξάμηνη προθεσμία προτεραιότητας, 
της προτεραιότητας λόγω κατάθεσης. 

Καν 44 παρ. 3 

 
2. Προαιρετικά στοιχεία 
 

Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει:  
 
(α) Επεξηγηματική περιγραφή της αναπαράστασης ή του δείγματος. 
 
 Επιτρέπεται η σύνταξη ξεχωριστής περιγραφής για κάθε σχέδιο που να μην 
ξεπερνά τις 100 λέξεις ερμηνεύοντας την αναπαράσταση του σχεδίου ή του 
δείγματος. Η περιγραφή πρέπει να αφορά μόνο εκείνα τα στοιχεία που 
εμφανίζονται στην αναπαραγωγή του σχεδίου ή του δείγματος.  
 
Η επεξηγηματική περιγραφή δεν θα περιλαμβάνει δηλώσεις σχετικά με το 
στοιχείο του ‘νέου’ ή ‘ατομικού χαρακτήρα’ του σχεδίου ή την τεχνική αξία του 
σχεδίου.  

Καν 36 παρ. 3, 
ΚανΕφ 1 παρ. 2 στ. 

α΄

(β) Αίτημα για αναστολή της δημοσίευσης της καταχώρισης  
 

ΚανΕφ 1 παρ. 2 στ. 
β΄

(γ) Τα στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του εκπρόσωπου που έχει, 
ενδεχομένως, ορίσει ο αιτών 

Καν 36 παρ. 3 στ. 
γ΄

(δ) Ταξινόμηση των προϊόντων στα οποία πρόκειται να ενσωματωθεί ή να 
εφαρμοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα σε κατηγορίες με βάση τη Διεθνή 

Καν 36 παρ. 3 στ. 
δ΄, Καν 40, ΚανΕφ 
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Ταξινόμηση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, γνωστή ως 
ταξινόμηση του Λοκάρνο. 
 
Η ταξινόμηση προϊόντων εξυπηρετεί αποκλειστικά διοικητικούς σκοπούς. Ο 
προσδιορισμός των προϊόντων πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να 
προκύπτει σαφώς η φύση τους και να καθίσταται εφικτή η κατάταξη κάθε 
προϊόντος σε μία μόνο κλάση της ταξινόμησης του Λοκάρνο, κατά προτίμηση 
με όρους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προϊόντων της συγκεκριμένης 
ταξινόμησης.  Τα προϊόντα ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις κλάσεις της 
ταξινόμησης του Λοκάρνο· κάθε ομάδα φέρει μπροστά τον αριθμό της 
κλάσης στην οποία ανήκει η ομάδα προϊόντων, και παρατίθεται με τη σειρά 
των κλάσεων και υποκλάσεων της συγκεκριμένης ταξινόμησης. 
 

3
κυρωτικός νόμος 
2697/1999 (ΦΕΚ 

62,  Α΄)

ΚανΕφ 3
ΑκυρωτΤμήμα

ICD 000005387/ 
22.10.2009

(ε) Μνεία του δημιουργού ή της ομάδας των δημιουργών ή υποδείγματος 
ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με την οποία να βεβαιώνεται, ότι ο 
δημιουργός ή η ομάδα των δημιουργών του σχεδίου ή υποδείγματος 
έχει/έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα ονομαστικής μνείας 
 

Καν 36 παρ. 3 στ. 
ε΄, ΚανΕφ 1 παρ. 2 

στ. δ΄

Η αίτηση κατάθεσης προϋποθέτει την καταβολή τελών; 
 
Η αίτηση κατάθεσης υπόκειται σε καταβολή τέλους καταχώρισης και τέλους 
δημοσίευσης. Εάν υποβληθεί αίτημα αναστολής της δημοσίευσης, τότε το 
τέλος δημοσίευσης αντικαθίσταται από το τέλος αναστολής της δημοσίευσης. 
 

Καν 36 παρ. 4
Σχετ.: Καν 50 και 

36 παρ. 3 στ. β΄

 
Ειδικότερα η αίτηση αναστολής της δημοσίευσης 
 

Τι είναι η αναστολή δημοσίευσης; 
 
Όποιος υποβάλλει αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
μπορεί να ζητεί, κατά την κατάθεση της αίτησης, να αναστέλλεται η 
δημοσίευση του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος για 
διάστημα 30 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης ή, αν διεκδικείται 
προτεραιότητα, από την ημερομηνία προτεραιότητας. Η δυνατότητα αυτή 
δίνεται για τους καταθέτες που επιθυμούν να κρατήσουν απόρρητη τη 
δημιουργία τους και παράλληλα να εξασφαλίσουν ημερομηνία κατάθεσης του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.  
 
Εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει αίτημα αναστολής της δημοσίευσης, θα 
πρέπει, παράλληλα με το αίτημα αυτό, ή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν 
παρέλθει η περίοδος αναστολής διάρκειας τριάντα μηνών: 
 
- Να καταβληθεί το τέλος δημοσίευσης, 
- Σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης, να καταβληθεί το πρόσθετο τέλος 

Καν 50 παρ. 1
ΚανΕφ 15 παρ. 1
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δημοσίευσης 
- Σε περίπτωση που η αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος έχει 
αντικατασταθεί με δείγμα, κατατίθεται αναπαράσταση για το σχέδιο ή 
υπόδειγμα. Αυτό ισχύει για όλα τα σχέδια ή υποδείγματα που 
περιλαμβάνονται σε πολλαπλή αίτηση για τα οποία ζητείται δημοσίευση. 
 

Ποιες είναι οι συνέπειες της αναστολής δημοσίευσης; 
 
Αν ζητηθεί αναστολή δημοσίευσης και το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα γίνει 
δεκτό, καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σημειώνεται ότι, ούτε η αναπαράσταση 
του σχεδίου ή υποδείγματος ούτε άλλος φάκελος σχετικά με την αίτηση 
δίδονται στη δημοσιότητα για έρευνα από το κοινό. 
 
Το Γραφείο δημοσιεύει στο Δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
μνεία της αναστολής της δημοσίευσης του καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος. Η μνεία αυτή συνοδεύεται από πληροφορίες που 
καθιστούν γνωστή την ταυτότητα του δικαιούχου του καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος και την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης. 
 
Επίσης, εφόσον η καταχώριση υπόκειται σε αναστολή δημοσίευσης, 
 
α) η πρόσβαση στο Μητρώο η οποία παρέχεται σε πρόσωπα άλλα από τον 
δικαιούχο περιορίζεται στο όνομα του δικαιούχου, το όνομα κάθε 
εκπροσώπου, την ημερομηνία κατάθεσης και καταχώρισης, τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης και τη μνεία αναστολής της δημοσίευσης 
 
β) τα επικυρωμένα ή μη επικυρωμένα αποσπάσματα του Μητρώου 
περιλαμβάνουν μόνο το όνομα του δικαιούχου, το όνομα κάθε εκπροσώπου, 
την ημερομηνία κατάθεσης και καταχώρισης, τον αριθμό πρωτοκόλλου της 
αίτησης και τη μνεία αναστολής της δημοσίευσης, εκτός εάν το αίτημα έχει 
υποβληθεί από τον δικαιούχο ή από τον εκπρόσωπο αυτού. 
 

Καν 50 παρ. 2 και 3

Καν 50 παρ.3 

ΚανΕφ 73

Μπορώ να κινήσω δικαστική διαδικασία κατά τρίτου κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναστολής της δημοσίευσης; 
 
Η έναρξη δίκης βάσει του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, ενώ διαρκεί η περίοδος αναστολής της δημοσίευσης, γίνεται με 
την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Μητρώο και το 
φάκελο διαδικασίας έχουν ανακοινωθεί στο πρόσωπο κατά του οποίου 
στρέφεται η δικαστική ενέργεια (δηλαδή έχουν γνωστοποιηθεί τα σχετικά 
στοιχεία). 

Καν 50 παρ. 6

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που, ενώ η αναπαράσταση του σχεδίου ή 
υποδείγματος έχει αντικατασταθεί με δείγμα, δεν κατατεθεί αναπαράσταση 
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για το σχέδιο ή υπόδειγμα; 
 
Το Γραφείο θα καλέσει τον αιτούντα να καταθέσει την αναπαράσταση εντός 
οριζόμενης από εκείνο προθεσμίας η οποία σε καμία περίπτωση δε λήγει μετά 
την περίοδο αναστολής δημοσίευσης διάρκειας τριάντα μηνών. 
 
Αν η αναπαράσταση δεν κατατεθεί ούτε τότε, το καταχωρισμένο κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγμα λογίζεται ότι δεν επέφερε εξ υπαρχής κανένα από τα 
αποτελέσματα που προβλέπονται στον Κανονισμό και εφόσον ο δικαιούχος 
ζητά την πρόωρη δημοσίευση, το αίτημα λογίζεται ότι δεν έχει κατατεθεί. 
 

ΚανΕφ 15 παρ. 2 
και 3

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που υπάρχει πολλαπλή καταχώριση; 
 
Σε περίπτωση πολλαπλής καταχώρισης, ο καταθέτης επισημαίνει σαφώς ποιό 
από τα σχέδια ή υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην πολλαπλή αίτηση θα 
δημοσιευθεί ή ποιό από τα σχέδια ή υποδείγματα πρόκειται να αποτελέσει 
αντικείμενο παραίτησης, ή, εάν δεν έχει ακόμη εκπνεύσει η περίοδος 
αναστολής, για ποιά σχέδια ή υποδείγματα θα εξακολουθήσει να ισχύει η 
αναστολή.  
 
Σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του, το 
Γραφείο θα τον καλέσει να το πράξει εντός οριζόμενης από εκείνο 
προθεσμίας η οποία σε καμία περίπτωση δεν εκπνέει μετά την περίοδο 
αναστολής διάρκειας τριάντα μηνών. Αν και πάλι δεν προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες, το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
λογίζεται ότι δεν επέφερε εξ υπαρχής κανένα από τα αποτελέσματα που 
προβλέπονται στον Κανονισμό και εφόσον ο δικαιούχος ζητεί την πρόωρη 
δημοσίευση, το αίτημα λογίζεται ότι δεν έχει κατατεθεί. 
 

ΚανΕφ 15 παρ. 1, 2 
και 3

 
 

 
Μπορώ να ζητήσω την πρόωρη δημοσίευση πριν από την εκπνοή της 
περιόδου αναστολής διάρκειας τριάντα μηνών; 
 
Ναι. Σ’ αυτήν την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη το 
αργότερο τρεις μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία δημοσίευσης. 
 

ΚανΕφ 15 παρ.1 στ. 
δ΄

Τί θα συμβεί αν δεν καταβάλω τα τέλη; 
 
Στην περίπτωση αυτή το Γραφείο καλεί τον αιτούντα να καταβάλει τα τέλη 
παράλληλα με το τέλος εκπρόθεσμης καταβολής, μέσα σε προθεσμία που το 
ίδιο το Γραφείο τάσσει. Η προθεσμία αυτή σε καμία περίπτωση δεν 
παρέρχεται μετά την περίοδο αναστολής διάρκειας τριάντα μηνών. 
 
Αν δεν γίνει καταβολή των τελών εντός της εν λόγω προθεσμίας, το Γραφείο 

ΚανΕφ 15 στ. 4
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ενημερώνει τον δικαιούχο ότι το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμα δεν παρήγαγε εξ υπαρχής κανένα από τα αποτελέσματα που 
προβλέπονται στον Κανονισμό. 
 

Ποιες είναι οι συνέπειες αν σε περίπτωση πολλαπλής καταχώρισης, το ποσό 
καταβληθεί εμπρόθεσμα ωστόσο δεν επαρκεί για να καλύψει όλα τα 
καταβλητέα τέλη; 
 
Στην περίπτωση αυτή, όλα τα σχέδια και υποδείγματα για τα οποία δεν 
καταβλήθηκαν τέλη, λογίζονται ότι δεν επέφεραν εξ υπαρχής κανένα από τα 
αποτελέσματα που προβλέπονται στον Κανονισμό.  
 
Εκτός εάν καθίσταται σαφές ποιά σχέδια ή υποδείγματα καλύπτει το 
συγκεκριμένο ποσό. Ελλείψει άλλων κριτηρίων για τον καθορισμό των 
σχεδίων ή υποδειγμάτων που καλύπτονται από το καταβληθέν ποσό, το 
Γραφείο λαμβάνει τα σχέδια ή υποδείγματα με την αριθμητική σειρά στην 
οποία κατατάσσονται.  
 
Κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα για το οποίο δεν έχει καταβληθεί ή δεν έχει 
καταβληθεί εις το ακέραιον το πρόσθετο τέλος δημοσίευσης, καθώς και το 
ισχύον τέλος εκπρόθεσμης καταβολής, λογίζεται ότι δεν επέφερε εξ υπαρχής 
κανένα από τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον Κανονισμό. 
 

Πότε θα δημοσιευθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα  για το οποίο υπάρχει αίτημα 
αναστολής δημοσίευσης; 
 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής ή σε περίπτωση αιτήματος για πρόωρη 
δημοσίευση, το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δημοσιεύεται όσο συντομότερα 
είναι τεχνικώς εφικτό. Συγκεκριμένα μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής 
το Γραφείο δημοσιεύει το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο στο Δελτίο 
κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης ότι 
η αίτηση περιελάμβανε αίτηση αναστολής της δημοσίευσης και ότι είχε 
κατατεθεί δείγμα και γενικά καθιστά την αίτηση και οποιοδήποτε φάκελο 
αφορά το σχέδιο ή υπόδειγμα προσιτά στο κοινό.  

ΚανΕφ 16

 
V. Η πολλαπλή αίτηση 
 

Θέλω να καταθέσω περισσότερα του ενός κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα. 
Πρέπει να καταθέσω μια αίτηση για το καθένα; 
 
O αιτών μπορεί με μία αίτηση να καταθέσει περισσότερα του ενός σχέδια ή 
υποδείγματα χωρίς περιορισμό στον αριθμό (πολλαπλή αίτηση).  
Βασική προϋπόθεση είναι τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να 
ενσωματωθούν ή να εφαρμοστούν τα σχέδια ή υποδείγματα να ανήκουν όλα 

Καν 37 παρ 1, 3 
ΚανΕφ 2

Πολλαπλή αίτηση 
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στην ίδια κλάση της Διεθνούς ταξινόμησης βιομηχανικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων (Ταξινόμηση του Λοκάρνο), εκτός εάν πρόκειται για 
διακοσμητικά στοιχεία.  
 
Για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνεται στην πολλαπλή αίτηση 
ο αιτών θα πρέπει επίσης να παρέχει αναπαράσταση του σχεδίου ή 
υποδείγματος καθώς και μνεία του προϊόντος στο οποίο πρόκειται να 
ενσωματωθεί ή να εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα. Κάθε σχέδιο που 
περιλαμβάνεται στην πολλαπλή αίτηση θα πρέπει να αριθμείται από τον 
αιτούντα με αραβικούς αριθμούς. 
 

Κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην πολλαπλή αίτηση 
καταχώρισης διατηρεί την αυτοτέλειά του; 
 
Η κατάθεση περισσοτέρων του ενός σχεδίων ή υποδειγμάτων με μία αίτηση 
δεν αναιρεί τον αυτοτελή χαρακτήρα του κάθε σχεδίου ή υποδείγματος 
χωριστά. Μπορεί δηλαδή το κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα ανεξάρτητα από τα 
υπόλοιπα να αποτελεί αντικείμενο αδειών εκμετάλλευσης, εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων, αναγκαστικής εκτέλεσης ή διαδικασίας αφερεγγυότητας, 
παραίτησης, ανανέωσης, εκχώρησης, αναστολής της δημοσίευσης ή να 
κηρύσσεται άκυρο, χωρίς να δεσμεύεται από την πορεία των υπολοίπων. Μια 
πολλαπλή αίτηση ή καταχώριση μπορεί να χωρίζεται σε ξεχωριστές αιτήσεις 
ή καταχωρίσεις.  
 

Καν 37 παρ. 4

Ποιο είναι το κόστος της  πολλαπλής αίτησης;  
 
Η πολλαπλή αίτηση καταχώρισης κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων 
υπόκειται σε καταβολή πρόσθετου τέλους καταχώρισης και πρόσθετου τέλους 
δημοσίευσης.  Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για αναστολή της 
δημοσίευσης καταχώρισης, αντί για πρόσθετο τέλος δημοσίευσης, ο αιτών θα 
πρέπει να καταθέσει πρόσθετο τέλος αναστολής της δημοσίευσης. Τα 
πρόσθετα τέλη αντιστοιχούν σε ποσοστό επί των βασικών τελών που 
απαιτούνται για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα.   
 

Καν37 παρ. 2, 
ΚανΕφ 6 παρ. 1 στ. 

γ΄ και δ΄

 
VI. H εξέταση της αίτησης καταχώρισης 
 

Σε ποιόν ανατίθεται η εξέταση της αίτησης καταχώρισης; 
 
Η εξέταση της αίτησης καταχώρισης ανατίθεται σε ειδικούς υπαλλήλους 
του Γραφείου, που ονομάζονται Εξεταστές, οι οποίοι αποφασίζουν περί 
της καταχώρισης του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. 

Καν 103 

Ποια διαδικασία ακολουθεί το Γραφείο μετά την παραλαβή της αίτησης 
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κατάθεσης; 
 
Το Γραφείο αφού λάβει την αίτηση σημειώνει την ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία και της δίνει αριθμό 
πρωτοκόλλου. Το Γραφείο ενημερώνει άμεσα τον αιτούντα, αναφέροντας την 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Γραφείο, τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης, την απεικόνιση, την περιγραφή ή οποιαδήποτε 
άλλη περιγραφή του σχεδίου, τη φύση και τον αριθμό των εγγράφων. Σε 
περίπτωση πολλαπλής αίτησης η επιστολή/απόδειξη που παραχωρείται από το 
Γραφείο θα προσδιορίζει το πρώτο σχέδιο και τον αριθμό των 
καταχωρισμένων σχεδίων. 
 

ΚανΕφ 7 παρ. 1

Πότε θεωρείται ότι κατατέθηκε η αίτηση για την καταχώριση του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία κατά την 
οποία η αίτηση κατατίθεται στο Γραφείο ή στον ΟΒΙ. 
 
Ωστόσο, εάν η αίτηση κατατέθηκε στον ΟΒΙ και διαβιβάστηκε στο Γραφείο 
σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών από την ημερομηνία 
κατάθεσης, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής 
των εγγράφων από το Γραφείο.  
 

Καν 38 παρ.1

Καν 38 παρ.2

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελαττώματα, ποια η τύχη της αίτησης;   
 
Αν το Γραφείο κατά την εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων κατάθεσης της 
αίτησης διαπιστώσει σε αυτή ελαττώματα, που αφορούν το αίτημα 
καταχώρισης, τα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του αιτούντος, την 
αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος καθώς και τις τυπικές 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελών, καλεί τον αιτούντα να 
διορθώσει τα ελαττώματα αυτά και τάσσει συγκεκριμένη προθεσμία για τη 
θεραπεία τους. 
 
Αν η αίτηση του αιτούντος φέρει ελαττώματα σχετικά με το αίτημα 
καταχώρισης, τα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώρισή του καθώς και την 
αναπαράσταση του σχεδίου και ο αιτών θεραπεύσει τα ελαττώματα αυτά 
εντός της ταχθείσας από το Γραφείο προθεσμίας, ως ημερομηνία κατάθεσης 
εκλαμβάνεται η ημερομηνία κατά την οποία θεραπεύτηκαν τα ελαττώματα. 
Εάν τα ελαττώματα δεν θεραπευθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η 
αίτηση δεν εξετάζεται ως αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος. 
 
Αν η αίτηση φέρει ελαττώματα που αφορούν τυπικά και προαιρετικά στοιχεία 
(π.χ. εκπροσώπηση, πολλαπλή αίτηση κ.ο.κ.), συμπεριλαμβανομένης της 

Καν 46 παρ.1

Καν 46 παρ.2
Καν 36 παρ.1

ΚανΕφ 10 παρ. 2

Καν 46 παρ.3
Καν 45 παρ. 2 στ. 
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καταβολής των τελών και ο αιτών συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας από το 
Γραφείο προθεσμίας, το Γραφείο χορηγεί ως ημερομηνία κατάθεσης την 
ημερομηνία κατά την οποία είχε κατατεθεί αρχικά η αίτηση. Αν τα 
ελαττώματα ή η μη καταβολή του τέλους δεν θεραπευθούν εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση. 
 
Αν διαπιστωθούν ελαττώματα στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
αίτηση προτεραιότητας και ο αιτών δεν τα θεραπεύσει εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας, χάνει το δικαίωμα προτεραιότητας για την αίτηση.  
 

α΄, β΄, γ΄

Καν 46 παρ. 4
Καν 45 παρ. 2 στ. 

δ΄
  

Τι θα συμβεί αν μετά τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης, το Γραφείο 
διαπιστώσει ελλείψεις; 
 
Αν το Γραφείο, μετά τη χορήγηση ημερομηνίας, διαπιστώσει ότι δεν 
πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις που τάσσουν οι Κανονισμοί για τις 
αιτήσεις, καλεί τον αιτούντα να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις 
εντός δίμηνης προθεσμίας που το ίδιο τάσσει. Εάν οι ελλείψεις δεν 
συμπληρωθούν εμπρόθεσμα, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση. 
 
Αν μετά τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης, το Γραφείο διαπιστώσει ότι 
δεν καταβλήθηκε το πλήρες ποσό των τελών, καλεί τον αιτούντα να 
καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης, καθώς και τα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής, Αν τα ελαττώματα 
αυτά δεν θεραπευτούν, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση. 
 
Αν μετά τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης, το Γραφείο διαπιστώσει ότι 
δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται για την διεκδίκηση 
προτεραιότητας, το Γραφείο καλεί τον αιτούντα να συμπληρώσει τις 
διαπιστωθείσες ελλείψεις εντός δίμηνης προθεσμίας που το ίδιο τάσσει. Εάν 
οι ελλείψεις δεν συμπληρωθούν εμπρόθεσμα, χάνεται το δικαίωμα 
διεκδίκησης προτεραιότητας για την αίτηση. 
 

ΚανΕφ 10 παρ. 3 
στ. α΄ και 4

ΚανΕφ 10 παρ. 3 
στ. β΄ και 5 και 6

ΚανΕφ 10 παρ. 3 
στ. γ΄, 4, 7 και 8

Πώς αντιμετωπίζει το Γραφείο ελλείψεις που διαπιστώνονται μετά τη 
χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης σε σχέση με την πολλαπλή αίτηση; 
 
Σε περίπτωση που το Γραφείο κατά την εξέταση της πολλαπλής αίτησης και 
παρά τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης διαπιστώσει, ότι τα προϊόντα στα 
οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή να εφαρμοστούν τα σχέδια ή 
υποδείγματα ανήκουν σε περισσότερες της μίας κλάσεις της ταξινόμησης του 
Λοκάρνο καλεί τον αιτούντα να χωρίσει την πολλαπλή αίτηση σε επιμέρους 
αιτήσεις και να καταβάλει το συνολικό ποσό των τελών για όλες τις αιτήσεις 
που απορρέουν από τη διαίρεση της αίτησης σε επιμέρους αιτήσεις, εντός της 
ταχθείσας από το Γραφείο ημερομηνίας. Τον καλεί επίσης να καταβάλει το 

ΚανΕφ 10 παρ.3 στ.
δ’, Καν 107 παρ.2 

στ. α’-δ’
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συνολικό ποσό των τελών για όλες τις αιτήσεις που απορρέουν από τη 
διαίρεση της πολλαπλής αίτησης σε επιμέρους αιτήσεις, εντός της οριζόμενης 
από αυτό προθεσμίας.  
 
Εάν στο στάδιο αυτό το Γραφείο διαπιστώσει ελαττώματα σε σχέση με τα 
καταβλητέα τέλη και συγκεκριμένα ότι δεν έχει καταβληθεί ή δεν έχει 
καταβληθεί στο ακέραιο εμπρόθεσμα οποιοδήποτε πρόσθετο καταβλητέο 
τέλος (π.χ. πρόσθετο τέλος καταχώρισης, πρόσθετο τέλος δημοσίευσης, 
πρόσθετο τέλος αναστολής), το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση για όλα τα 
πρόσθετα σχέδια ή υποδείγματα που δεν καλύπτονται από το καταβληθέν 
ποσό. Το ίδιο ισχύει και αν οποιαδήποτε έλλειψη που αφορά μόνο ορισμένα 
από τα σχέδια ή υποδείγματα πολλαπλής αίτησης δεν συμπληρωθεί 
εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση ή 
απόλλυται το δικαίωμα διεκδίκησης προτεραιότητας, μόνο ως προς τα υπό 
εξέταση σχέδια ή υποδείγματα. 
 

ΚανΕφ 10, παρ. 6 
και 8, ΚανΕφ 6, 

παρ.1, στ. γ’ και δ’

 
VII. Λόγοι απόρριψης της αίτησης καταχώρισης 
 

Ποιοί λόγοι οδηγούν στην απόρριψη μιας αίτησης καταχώρισης; 
 
Η αίτηση απορρίπτεται είτε όταν το σχέδιο ή υπόδειγμα για το οποίο ζητείται 
προστασία δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό ενός κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, είτε όταν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη. 
 
Το Γραφείο δεν εξετάζει αυτεπάγγελτα ούτε λαμβάνει υπόψη του στο στάδιο 
της καταχώρισης τυχόν ύπαρξη προγενέστερων δικαιωμάτων τρίτων. 
 

Kαν47, ΚανΕφ11
Σχετ.: Καν 3

 
 
VIIΙ. Ένδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης καταχώρισης 
  

Προβλέπεται δικαίωμα προσφυγής κατά της κοινοποίησης του Γραφείου 
περί απόρριψης της αίτησης καταχώρισης; 
 
Όχι. Το Γραφείο ορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, να αποσύρει την αίτηση ή να 
τη βελτιώσει με την υποβολή τροποποιημένης αναπαράστασης του σχεδίου ή 
υποδείγματος, υπό τον όρο ότι διατηρείται η ταυτότητα του σχεδίου ή 
υποδείγματος.  
 
Εφόσον ο αιτών δεν θεραπεύσει εμπρόθεσμα τους λόγους μη καταχώρισης, το 
Γραφείο απορρίπτει την αίτηση. Εάν ο λόγος μη καταχώρισης αφορά μόνο 
ορισμένα από τα σχέδια ή υποδείγματα που περιλαμβάνονται σε πολλαπλή 

ΚανΕφ 11 παρ. 2 
και 3



39 
 

αίτηση, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση μόνο ως προς τα υπό εξέταση 
σχέδια ή υποδείγματα. 
 

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης με την οποία το Γραφείο 
απορρίπτει την αίτησή μου; 
 
Ναι.  Καν 55 παρ. 1

 
 

ΙΧ. Ανάκληση ή διόρθωση της αίτησης καταχώρισης 
 

Μπορώ να διορθώσω την αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος που 
κατέθεσα; 
 
Μπορούν να διορθωθούν μόνο το όνομα και η διεύθυνση του αιτούντος, τα 
φραστικά ή τυπογραφικά σφάλματα ή τα προφανή λάθη, υπό τον όρο ότι η εν 
λόγω διόρθωση δεν αλλοιώνει την αναπαράσταση του σχεδίου ή 
υποδείγματος.  Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των αιτήσεων για τη 
διόρθωση των στοιχείων του εκπροσώπου, όπου αυτός έχει οριστεί από τον 
αιτούντα. 
 

ΚανΕφ 12 παρ. 2 
και 6

Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση διόρθωσης; 
 
Πρέπει να περιέχει: τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης καταχώρισης, το 
όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος, εφόσον ο αιτών έχει ορίσει 
εκπρόσωπο, το όνομα και την επαγγελματική διεύθυνση του εκπροσώπου και 
μνεία του στοιχείου της αίτησης το οποίο χρήζει διόρθωσης και το εν λόγω 
στοιχείο διορθωμένο. 
 

ΚανΕφ 12 παρ. 3

Τι θα συμβεί αν υπάρχουν ελλείψεις στην αίτηση διόρθωσης; 
 
Το Γραφείο ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τα ελαττώματα. Εάν τα 
ελαττώματα δεν θεραπευθούν εντός της οριζόμενης από το Γραφείο 
προθεσμίας, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση διόρθωσης. 
 

ΚανΕφ 12 παρ. 4

Μπορώ να καταθέσω ενιαία αίτηση διόρθωσης του ίδιου στοιχείου σε δύο 
ή περισσότερες αιτήσεις μου; 
 
Ναι. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση όπου έχει οριστεί εκπρόσωπος.  ΚανΕφ 12 παρ. 5 

και 6

Μπορώ να αποσύρω την αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος που 
κατέθεσα; 
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Ανά πάσα στιγμή ο αιτών μπορεί να αποσύρει αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος ή, σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης, να αποσύρει ορισμένα 
από τα σχέδια ή υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση. 
 

ΚανΕφ  12 παρ. 1
Αίτηση ανάκλησης

 
Χ. Καταχώριση στο Μητρώο και δημοσίευση 
 

Τί ακολουθεί τον έλεγχο της αίτησης καταχώρισης; 
 
Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την αίτηση καταχώρισης 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος κι εφόσον η αίτηση δεν έχει απορριφθεί, 
το Γραφείο προχωρά στην καταχώριση της αίτησης στο Μητρώο κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων (εφεξής, «Μητρώο») ως καταχωρισμένο 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα.  
 
Η καταχώριση στο Μητρώο φέρει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 
 
Αν η αίτηση περιλαμβάνει αίτημα αναστολής της δημοσίευσης, τότε το 
αίτημα αυτό καθώς και η ημερομηνία λήξης της περιόδου αναστολής θα 
πρέπει να καταγραφεί.  
 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης, οι τρίτοι λαμβάνουν γνώση 
της αίτησης καταχώρισης με τη δημοσίευσή της  στο Δελτίο Κοινοτικών 
Σχεδίων και υποδειγμάτων (εφεξής, «Δελτίο»).  
 
Μετά τη δημοσίευση, το Γραφείο εκδίδει στον δικαιούχο πιστοποιητικό 
καταχώρισης. Ο δικαιούχος δύναται να ζητήσει την έκδοση επικυρωμένων ή 
μη επικυρωμένων αντιγράφων του πιστοποιητικού καταχώρισης, έναντι 
καταβολής σχετικού τέλους. 
 

Καν 48 και ΚανΕφ 
13

Καν 49, ΚανΕφ 14 

ΚανΕφ 17

Τι περιλαμβάνει η δημοσίευση της καταχώρισης ; 
 
Η δημοσίευση της καταχώρισης αφορά: 
α. στο όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου του κοινοτικού σχεδίου (εφεξής 
‘ο δικαιούχος’) 
β. το όνομα και τη διεύθυνση του εκπροσώπου που ο ίδιος ο κάτοχος έχει 
ορίσει.  
γ. την αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος. Όπου η αναπαράσταση 
είναι έγχρωμη, θα είναι έγχρωμη και η δημοσίευση 
δ. ένδειξη ότι έχει καταχωριστεί περιγραφή, 
ε. ένδειξη των προϊόντων στα οποία το σχέδιο πρόκειται να ενσωματωθεί ή 
να εφαρμοστεί με το συγκεκριμένο αριθμό και τις σχετικές κατηγορίες και 
υποκατηγορίες στις οποίες ανήκει 
στ. το όνομα του σχεδιαστή ή της ομάδας σχεδιαστών, όπου προβλέπεται 
σχετικά 

ΚανΕφ 14
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ζ. αν υπάρχει αίτημα προτεραιότητας, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με 
αυτό 
η. οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το αίτημα έκθεσης προτεραιότητας 
όπου αυτό υπάρχει 
θ. η ημερομηνία και ο αριθμός καταχώρισης και η ημερομηνία δημοσίευσης 
της καταχώρισης 
ι. τη γλώσσα καταχώρισης της αίτησης και τη δεύτερη γλώσσα που ο αιτών 
έχει υποδείξει  
κ. αν η αίτηση περιλαμβάνει αίτημα αναστολής της δημοσίευσης, μπορεί να 
δημοσιευτεί το αίτημα αναστολής μαζί με το όνομα του κατόχου, του 
εκπροσώπου, αν υπάρχει, την ημερομηνία κατάθεσης και καταχώρισης και 
τον αριθμό καταχώρισης της αίτησης. Δεν δημοσιεύονται ούτε η 
αναπαράσταση ούτε οποιοδήποτε στοιχείο αναγνωριστικό της εμφάνισης 
του σχεδίου ή υποδείγματος δημοσιεύονται. 

 
ΧΙ. Διόρθωση ελαττωμάτων στη δημοσίευση 
 

Παρατηρώ ότι υπάρχουν ελαττώματα στην δημοσίευση του κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος στο μητρώο.  
 
Εφόσον η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος ή η δημοσίευση της 
καταχώρισης περιέχει λάθη ή παροράματα που μπορούν να καταλογιστούν 
στο Γραφείο, το Γραφείο διορθώνει τα λάθη ή τα παροράματα 
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου και 
δημοσιεύει τις διορθώσεις που επέρχονται.  
 
Η αίτηση δεν υπόκειται σε καταβολή τέλους. 
 

ΚανΕφ 19 παρ. 3, 
ΚανΕφ 20

Μπορεί να γίνει αλλαγή του ονόματος ή της διεύθυνσης του δικαιούχου ή 
του εγκεκριμένου εκπροσώπου του χωρίς μεταβίβαση; 
 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου η αλλαγή θα εγγραφεί στο 
Μητρώο.  Μπορεί να υποβληθεί μία μόνο αίτηση για την αλλαγή του 
ονόματος ή της διεύθυνσης σε δύο ή περισσότερες καταχωρίσεις του ίδιου 
δικαιούχου. Αλλαγή μπορεί να γίνει και σε αίτηση για καταχώριση 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. 

ΚανΕφ 19 παρ. 1, 4 
και 7

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση; 
 
Η αίτηση για αλλαγή του ονόματος ή της διεύθυνσης: 
α) τον αριθμό πρωτοκόλλου του σχεδίου ή υποδείγματος· 
β) το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου όπως έχει καταχωριστεί στο 
μητρώο. Σε περίπτωση που το Γραφείο έχει χορηγήσει στο δικαιούχο 
αριθμό αναγνώρισης, αρκεί η αναφορά του αριθμού αναγνώρισης και του 
ονόματος του δικαιούχου· 

ΚανΕφ 19 παρ. 2
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γ) μνεία του ονόματος και της διεύθυνσης του δικαιούχου, όπως 
τροποποιήθηκε. 
δ) εφόσον ο δικαιούχος έχει ορίσει εκπρόσωπο, το όνομα και την 
επαγγελματική διεύθυνση του εκπροσώπου. 
 

Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο για την αίτηση εγγραφής στο 
μητρώο της αλλαγής του ονόματος ή της διεύθυνσης του δικαιούχου ή του 
εγκεκριμένου εκπροσώπου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος βλπτ. 
Παράρτημα Β 
 

Τι γίνεται αν η αίτηση διόρθωσης έχει ελαττώματα; 
 
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σχετικά με την καταχώριση αλλαγής, 
το Γραφείο γνωστοποιεί τις ελλείψεις στον αιτούντα. Εάν οι ελλείψεις δεν 
συμπληρωθούν εντός της οριζόμενης από το Γραφείο προθεσμίας, το 
Γραφείο απορρίπτει την αίτηση. 

ΚανΕφ 19 παρ. 5
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Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
 
Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης ενός καταχωρισμένου κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγμα; 
 
Η καταχώριση του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ανανεώνεται με 
αίτηση του δικαιούχου ή κάθε προσώπου ρητά εξουσιοδοτημένου από αυτόν 
και με την καταβολή του τέλους ανανέωσης. 
 

Καν 13 παρ. 1

Το Γραφείο θα με ειδοποιήσει ότι λήγει η προστασία του κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματός μου; 
 
Το Γραφείο ενημερώνει 6 μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της καταχώρισης, 
τόσο τον δικαιούχο όσο και κάθε κάτοχο δικαιώματος επ’ αυτού που έχει 
εγγραφεί στο Μητρώο (π.χ. τον αδειούχο εκμετάλλευσης). Αν, όμως, δεν 
γίνει αυτή η ενημέρωση, το Γραφείο δεν υπέχει ευθύνη. Συνεπώς, οι ίδιοι οι 
δικαιούχοι οφείλουν να παρακολουθούν τις προθεσμίες ανανέωσης. 
 

Καν 13 παρ. 2
ΚανΕφ 21 

Πότε μπορώ να υποβάλω την αίτηση ανανέωσης; 
 
Η αίτηση για ανανέωση υποβάλλεται και το τέλος ανανέωσης καταβάλλεται 
εντός προθεσμίας έξι μηνών, η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός 
κατά τον οποίο λήγει η προστασία. Σε περίπτωση παράλειψης, προβλέπεται 
συμπληρωματική προθεσμία έξι μηνών για την υποβολή της αίτησης και την 
καταβολή του σχετικού τέλους, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημέρας 
που αναφέρεται στην πρώτη φράση, υπό την επιφύλαξη ότι θα καταβληθεί 
πρόσθετο τέλος εντός της συμπληρωματικής προθεσμίας. 
 
Η ανανέωση ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει 
η καταχώριση. Η ανανέωση καταχωρίζεται στο Μητρώο. 
 

Καν 13 παρ. 3 και 4

Τί πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση ανανέωσης; 
Η αίτηση ανανέωσης της καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) το όνομα του προσώπου που ζητεί την ανανέωση· 

β) τον αριθμό καταχώρισης· 

γ) όπου είναι απαραίτητο, αναφορά ότι ζητείται ανανέωση για όλα τα σχέδια 
και υποδείγματα που καλύπτονται από πολλαπλή καταχώριση ή, στην 
περίπτωση που δεν ζητείται ανανέωση για το σύνολο των σχεδίων και 
υποδειγμάτων, αναφορά στα σχέδια και υποδείγματα για τα οποία ζητείται 
ανανέωση. 

ΚανΕφ 22 παρ. 1
(όπως 

τροποποιήθηκε με 
Καν 876/2007)

Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο αίτησης ανανέωσης βλπτ. 
Παράρτημα Β 
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Ποια είναι τα προβλεπόμενα τέλη;  

 
Τα τέλη για την ανανέωση της καταχώρισης είναι τα εξής: 

α) τέλος ανανέωσης το οποίο, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από 
πολλαπλή καταχώριση, είναι ανάλογο με τον αριθμό των σχεδίων και 
υποδειγμάτων που καλύπτονται από την ανανέωση· 

β) όπου είναι απαραίτητο, πρόσθετο τέλος για την εκπρόθεσμη καταβολή 
του τέλους ανανέωσης ή την εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για 
ανανέωση. 

 

ΚανΕφ 22 παρ. 2 και 
3

(όπως 
τροποποιήθηκε με 
Καν 876/2007) 

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Γραφείο όταν ο δικαιούχος παραλείψει να 
ανανεώσει εμπρόθεσμα και νομότυπα το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμά 
του; 

 
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης, ή 
κατατεθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας ή αν δεν έχουν καταβληθεί ή έχουν 
καταβληθεί εκπρόθεσμα τα τέλη ή αν δεν έχουν διορθωθεί εμπρόθεσμα οι 
εντοπισθείσες ελλείψεις, το Γραφείο διαπιστώνει ότι έχει λήξει η ισχύς της 
καταχώρισης και ενημερώνει σχετικά το δικαιούχο του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος. 

Στην περίπτωση πολλαπλής καταχώρισης, όταν τα καταβληθέντα τέλη δεν 
αρκούν για να καλύψουν όλα τα σχέδια και υποδείγματα για τα οποία 
ζητείται ανανέωση, το Γραφείο προβαίνει σε παρόμοια διαπίστωση μόνον 
αφού καθορίσει ποια σχέδια ή υποδείγματα καλύπτονται από το καταβληθέν 
ποσό. 

Ελλείψει άλλων κριτηρίων για τον καθορισμό των σχεδίων και 
υποδειγμάτων που καλύπτονται, το Γραφείο ακολουθεί τη συνεχόμενη 
αριθμητική σειρά κατάταξής τους. 

Το Γραφείο διαπιστώνει ότι έχει λήξει η ισχύς της καταχώρισης όλων των 
σχεδίων και υποδειγμάτων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τέλη 
ανανέωσης ή δεν έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου. Όταν η διαπίστωση αυτή 
καταστεί οριστική, το Γραφείο διαγράφει το σχέδιο ή υπόδειγμα από το 
μητρώο· η διαγραφή παράγει αποτελέσματα από την επομένη της 
ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η υφιστάμενη καταχώριση. 

 

ΚανΕφ 22 παρ. 5 και 
6

(όπως 
τροποποιήθηκε με 
Καν 876/2007)

Μπορώ να ανανεώσω δύο ή περισσότερα σχέδια ή υποδείγματα με μια 
μόνο αίτηση; 

 
Ναι, είτε περιλαμβάνονται είτε όχι στην ίδια πολλαπλή καταχώριση, με 
πληρωμή των καταβλητέων τελών για κάθε ένα από τα σχέδια ή 
υποδείγματα, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποι είναι 
οι ίδιοι σε κάθε περίπτωση. 

ΚανΕφ 22 παρ. 8
(όπως 

τροποποιήθηκε με
Καν 876/2007) 

Τι θα συμβεί αν η αίτηση ανανέωσης έχει ελλείψεις ή δεν πληρωθούν τα 
ανάλογα τέλη; 
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Αν η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται εντός των προθεσμιών που προβλέπει 
ο Κανονισμός, αλλά δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για την 
ανανέωση, το Γραφείο ενημερώνει τον αιτούντα για τις διαπιστωθείσες 
ελλείψεις. 

Όταν τα τέλη ανανέωσης που προβλέπονται έχουν καταβληθεί, αλλά η 
καταχώριση δεν έχει ανανεωθεί, τα εν λόγω τέλη επιστρέφονται. 

ΚανΕφ 22 παρ. 4
(όπως 

τροποποιήθηκε με 
Καν 876/2007) 
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Ε. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 
 
Υπάρχει δικαίωμα παραίτησης από το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο 
ή υπόδειγμα; 
 
Ο δικαιούχος μπορεί να παραιτηθεί από το καταχωρισμένο κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγμα. Η παραίτηση γίνεται εγγράφως, με αίτηση που 
υποβάλλει στο Γραφείο και παράγει αποτελέσματα μόνο μετά την 
καταχώρισή της στο Μητρώο. 
 

Καν 51 παρ. 1

Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση παραίτησης; 
 
Η δήλωση παραίτησης πρέπει να περιέχει: 
α) τον αριθμό καταχώρισης του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, 
β) το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου ή την επωνυμία και έδρα του 
νομικού προσώπου, 
γ) εφόσον έχει οριστεί εκπρόσωπος, το όνομα και την επαγγελματική 
διεύθυνση του εκπροσώπου, 
δ) εφόσον κηρύσσεται παραίτηση για ορισμένα μόνο από τα σχέδια ή 
υποδείγματα που περιλαμβάνονται σε πολλαπλή καταχώριση, μνεία των 
σχεδίων ή υποδειγμάτων για τα οποία κηρύσσεται η παραίτηση ή τα σχέδια 
ή υποδείγματα που παραμένουν καταχωρισμένα, 
ε) εφόσον το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα αποτελεί 
προϊόν μερικής παραίτησης, αναπαράσταση του τροποποιημένου σχεδίου ή 
υποδείγματος. 
 

ΚανΕφ 27 παρ. 1
Σχετ.:Καν 51 παρ 3

Μπορώ να παραιτηθώ από καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
που υπόκειται σε αναστολή της δημοσίευσης; 
 
Ναι. Αλλά τότε λογίζεται ότι αυτό το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν 
επέφερε, εξ υπαρχής, κανένα από τα αποτελέσματά του.   
 

Καν 51 παρ. 2

Μπορώ να παραιτηθώ εν μέρει από καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμα; 
 
Ναι. Αλλά η τροποποιημένη μορφή του πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
χορήγησης προστασίας και να διατηρείται η ταυτότητα του σχεδίου ή 
υποδείγματος.  
 

Καν 51 παρ. 3

Αν έχω ασκήσει αγωγή διεκδίκησης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου 
ή υποδείγματος, μπορεί ο καταθέτης να παραιτηθεί από το σχέδιο ή 
υπόδειγμα; 
 
Όχι. Ο Κανονισμός προστατεύει τον νόμιμο δικαιούχο και έτσι το Γραφείο Καν 51 παρ. 5
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δεν καταχωρεί την παραίτηση στο Μητρώο χωρίς τη συναίνεση του 
αιτούντος.  
 
Επαρκή απόδειξη της συναίνεσής του προς την παραίτηση συνιστά το 
γεγονός ότι δήλωση συναινέσεως προς την παραίτηση υπογράφεται από 
τον προσφεύγοντα ή από τον εκπρόσωπό του. 
 

ΚανΕφ 27 παρ. 3

Με την παραίτηση θίγονται δικαιώματα τρίτων επί του καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Επί του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να 
υπάρχουν δικαιώματα τρίτων, όπως π.χ. ενέχυρο. Οι τρίτοι πρέπει να 
παράσχουν τη συναίνεσή τους για την παραίτηση. Επαρκή απόδειξη της 
συναίνεσής τους συνιστά το γεγονός ότι η σχετική δήλωση υπογράφεται 
από τον δικαιούχο του εν λόγω δικαιώματος ή από τον εκπρόσωπό του. 
 

Καν 51 παρ. 4
ΚανΕφ 27 παρ. 2

Μπορώ να παραιτηθώ από ένα καταχωρισμένου κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμα ακόμα και αν έχω παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης; 
 
Ναι. Αλλά η παραίτηση σημειώνεται στο Μητρώο μόνο εάν ο δικαιούχος 
του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος αποδεικνύει ότι 
έχει ενημερώσει τον κάτοχο της άδειας εκμετάλλευσης για την πρόθεσή 
του να παραιτηθεί τρεις μήνες πριν.  
 
Εάν, πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο δικαιούχος 
προσκομίσει ενώπιον του Γραφείου την απόδειξη συναίνεσης του κατόχου 
της άδειας, η παραίτηση καταχωρίζεται πάραυτα. 
 

Καν 51 παρ. 4
ΚανΕφ 27 παρ. 2

Ποια η τύχη της αίτησης παραίτησης αν έχει ελλείψεις; 
 
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραίτησης, το Γραφείο ενημερώνει 
τον δηλούντα σχετικά με τις ελλείψεις. Εάν οι ελλείψεις δεν 
συμπληρωθούν εντός της οριζόμενης από το Γραφείο προθεσμίας, το 
Γραφείο αρνείται να καταχωρίσει την παραίτηση στο Μητρώο. 

ΚανΕφ 27 παρ. 4
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ΣΤ. ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Ι. Μεταβίβαση του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
 

Μεταβιβάζεται το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα; 
 
Ναι. Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του 
δικαιούχου του ο οποίος μπορεί να το διαθέτει ελεύθερα.  
 

Καν 28, ΚανΕφ 23

Μεταβιβάζεται η αίτηση καταχώρισης του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος; 
 
Ναι. Δεν απαιτείται το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα να έχει καταχωριστεί 
για να γίνει η μεταβίβασή του. Αυτή γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο. 
 

Καν 34
ΚανΕφ 23 παρ 7 

Πρέπει να ειδοποιήσω το Γραφείο σε περίπτωση μεταβίβασης; 
 
Σε περίπτωση μεταβίβασης το Γραφείο πρέπει να ειδοποιηθεί. 
 

Η μεταβίβαση είναι άκυρη αν δεν δημοσιευθεί; 
 
Το κύρος της μεταβίβασης δεν βλάπτεται από τη μη δημοσίευσή της. 
Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση για 
το ποιος είναι ο νέος δικαιούχος. Κυρίως όμως, η σημείωση στο Μητρώο 
αφορά τον νέο δικαιούχο καθώς: 
 
- Αν η μεταβίβαση δεν έχει σημειωθεί στο Μητρώο, αυτός δεν μπορεί να 
επικαλείται τα δικαιώματα που απορρέουν από την καταχώριση του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Έτσι για παράδειγμα σε περίπτωση 
προσβολής του δικαιώματός του δεν θα μπορεί να στραφεί κατά του 
προσβολέα.  
 
- Μόνο αφού παραλάβει το Γραφείο την αίτηση για καταχώριση της 
μεταβίβασης, θα μπορεί ο δικαιούχος να υποβάλει στο Γραφείο τυχόν 
δηλώσεις, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.  
 
- Το Γραφείο κοινοποιεί έγγραφα προς το πρόσωπο που έχει καταχωριστεί 
ως δικαιούχος ή στον εκπρόσωπό του, ανάλογα με την περίπτωση.  Αυτό 
σημαίνει ότι αν δεν έχει σημειωθεί η μεταβίβαση στο μητρώο, τα έγγραφα 
αυτά θα κοινοποιηθούν στον προηγούμενο δικαιούχο, με κίνδυνο την 
απώλεια σημαντικών δικαιωμάτων του νέου δικαιούχου.   
 

Καν 28 στ. β΄

Καν 28στ. γ΄

Καν 28 στ. δ΄
Σχετ.: Καν 66 

Πώς ειδοποιείται το Γραφείο για τη μεταβίβαση; 
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Ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή αυτός που μεταβιβάζει ή αυτός 
που αποκτά το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, πρέπει να υποβάλει αίτηση, η 
οποία θα σημειωθεί στο Μητρώο και θα δημοσιευθεί. 
 

ΚανΕφ 23 

Τί πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση μεταβίβασης; 
 
Η αίτηση για τη μεταβίβαση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να 
περιλαμβάνει: 
 
(α) Τον αριθμό καταχώρισης του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. 
 
(β) Τα στοιχεία του νέου δικαιούχου:  
 

 Όνομα και επώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα. Καταχωρισμένη 
επωνυμία για τα νομικά πρόσωπα (ή τη συνήθη σύντμησή της). 

 Διεύθυνση. Εφόσον αναφέρονται περισσότερες διευθύνσεις, 
λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη, εκτός εάν ο αιτών ορίζει μία από 
αυτές ως διεύθυνση αντικλήτου. 

 Κράτος όπου ο αιτών έχει την κατοικία του ή την έδρα ή 
εγκατάστασή του. 

 Ιθαγένεια του αιτούντος ή κράτος του οποίου η νομοθεσία διέπει το 
νομικό πρόσωπο. 

 Αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail). 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση που το Γραφείο έχει χορηγήσει στον αιτούντα 
αριθμό αναγνώρισης, δεν χρειάζονται όλα τα παραπάνω στοιχεία: αρκεί η 
αναφορά του εν λόγω αριθμού και του ονόματος του αιτούντος. 
 
(γ) Εφόσον η μεταβίβαση δεν αφορά όλα τα καταχωρισμένα σχέδια ή 
υποδείγματα πολλαπλής καταχώρισης, λεπτομέρειες ως προς τα 
καταχωρισμένα σχέδια ή υποδείγματα που θίγονται από τη μεταβίβαση. 
 
(δ) Έγγραφα που πιστοποιούν δεόντως τη μεταβίβαση.  
 
(ε) Καταβολή του απαιτούμενου τέλους.  
 
Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, το όνομα και την 
επαγγελματική διεύθυνση του εκπροσώπου του νέου δικαιούχου. 
 
Η αίτηση θεωρείται ότι υποβλήθηκε κανονικά  μόνο μετά την καταβολή του 
απαιτούμενου τέλους. Εάν το τέλος δεν καταβληθεί ή δεν καταβληθεί εις το 
ακέραιον, το Γραφείο ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα προκειμένου να 
διορθώσει αυτήν την έλλειψη.  

ΚανΕφ 23 παρ. 1

ΚανΕφ 1 παρ. 1 στ. 
β΄

ΚανΕφ 23 παρ. 2

ΚανΕφ 23 παρ. 3
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Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο για την αίτηση εγγραφής στο 
μητρώο της μεταβίβασης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος βλπτ. 
Παράρτημα Β 
 

Ποιά είναι τα έγγραφα που βεβαιώνουν την εγγραφή της μεταβίβασης; 
 
Τα ακόλουθα στοιχεία συνιστούν επαρκή απόδειξη της μεταβίβασης: 
(α) Όταν η αίτηση καταχώρισης της μεταβίβασης υπογράφεται από τον 
καταχωρισμένο δικαιούχο ή τον εκπρόσωπό του και από τον δικαιοδόχο ή 
τον εκπρόσωπό του· ή 
(β) Όταν η αίτηση, εάν υποβάλλεται από τον δικαιοδόχο, συνοδεύεται από 
δήλωση που υπογράφει ο καταχωρισμένος δικαιούχος ή ο εκπρόσωπός του, 
με την οποία συμφωνεί για την καταχώριση του δικαιοδόχου· ή 
(γ) Όταν η αίτηση συνοδεύεται από συμπληρωμένο έντυπο μεταβίβασης ή 
σχετικό έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον καταχωρισμένο δικαιούχο ή τον 
εκπρόσωπό του και από τον δικαιοδόχο ή τον εκπρόσωπό του. 
 

ΚανΕφ 23 παρ.1 στ. 
δ΄ και 4

Αν μεταβιβάζονται συγχρόνως δύο ή περισσότερα σχέδια ή υποδείγματα 
πρέπει να υποβληθεί μια αίτηση για κάθε μεταβίβαση; 
 
Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει με την υποβολή μιας μόνο αίτησης, με την 
προϋπόθεση ότι ο καταχωρισμένος δικαιούχος και ο δικαιοδόχος 
συμπίπτουν σε όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει όμως να καταβληθεί το τέλος 
μεταβίβασης για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που μεταβιβάζεται.  
 

ΚανΕφ 23 παρ. 6

Αν υπάρχουν ελλείψεις στην αίτηση μεταβίβασης, αυτή απορρίπτεται;  
 
Όχι. Σε πρώτη φάση το Γραφείο θα ενημερώσει τον αιτούντα και θα του 
θέσει προθεσμία να τις συμπληρώσει.  Εάν όμως οι ελλείψεις δεν 
συμπληρωθούν εμπρόθεσμα, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση 
καταχώρισης της μεταβίβασης. 

ΚανΕφ 23 παρ. 5

  

ΙΙ. Ενέχυρο επί κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
 

 
Μπορεί να συσταθεί ενέχυρο επί κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ή η αίτηση μπορεί να 
αποτελεί αντικείμενο ενεχύρου ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων. 
 

Καν 29 παρ. 1, Καν 
34

Πρέπει να ειδοποιήσω το Γραφείο σε περίπτωση που συσταθεί ενέχυρο; 
 
Και για την περίπτωση του ενεχύρου εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την Καν 29 παρ. 2
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καταχώριση της αίτησης μεταβίβασης. Κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των 
μερών, το δικαίωμα σε ενέχυρο σημειώνεται στο Μητρώο και δημοσιεύεται. 
 

Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο για την αίτηση εγγραφής στο 
μητρώο της σύστασης ή ακύρωσης ενεχύρου επί κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος βλπτ. Παράρτημα Β 
 

 
ΙΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση επί κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
 

Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα συνιστά αντικείμενο 
αναγκαστικής εκτέλεσης; 
 
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε δανειστής του δικαιούχου μπορεί να 
προχωρήσει σε κατάσχεση του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος και να επισπεύσει πλειστηριασμό, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.  
 

Καν 30

Μπορεί να είναι η αίτηση για κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα αντικείμενο 
αναγκαστικής εκτέλεσης; 
 
Ναι.  
 

Καν 34

Πρέπει να ειδοποιηθεί το Γραφείο για τη διαδικασία αναγκαστικής 
εκτέλεσης; 
 
Ναι. Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση και τότε 
η αναγκαστική εκτέλεση σημειώνεται στο Μητρώο και δημοσιεύεται. 
 

Καν 30 παρ. 3

Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο για την αίτηση εγγραφής στο 
μητρώο της έναρξης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα βλπτ. Παράρτημα Β 

Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για τη διαδικασία αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Αρμόδια για ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης επί καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους 
στο οποίο έχει την έδρα ή την κατοικία του ο δικαιούχος κατά τον κρίσιμο 
χρόνο, ή (σε περίπτωση που δεν έχει έδρα η κατοικία ο δικαιούχος)  όπου 
έχει την εγκατάστασή του ο δικαιούχος κατά τον κρίσιμο χρόνο. 
 
Σημείωση:  Ο τόπος της έδρας ή κατοικίας ή εγκατάστασης του δικαιούχου 
κρίνεται πάντα σύμφωνα με τις εγγραφές στο Μητρώο. 

Καν 27
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Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για τη διαδικασία αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος σε 
περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι συνδικαιούχοι; 
 
Αν μόνο ένας από τους συνδικαιούχους έχει την έδρα ή την κατοικία ή (σε 
περίπτωση που δεν έχει έδρα η κατοικία) την εγκατάστασή του κατά τον 
κρίσιμο χρόνο σε κράτος μέλος, τότε αρμόδια είναι τα δικαστήρια του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.  
 
Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συνδικαιούχοι υπάγονται στην 
αρμοδιότητα περισσότερων δικαστηρίων κράτους μέλους, το κράτος μέλος 
τα δικαστήρια του οποίου έχουν αρμοδιότητα ορίζεται: 
 
α) στην περίπτωση μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, 
με βάση το συνδικαιούχο τον οποίο υποδεικνύουν οι υπόλοιποι δικαιούχοι 
με κοινή συμφωνία, 
β) στην περίπτωση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, με 
βάση τον πρώτο συνδικαιούχο με τη σειρά εγγραφής τους στο Mητρώο. 
 

Καν 27 παρ. 3

Τί συμβαίνει στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή κανένας από τους 
συνδικαιούχους δεν μπορούν να υπαχθούν στην αρμοδιότητα ενός 
κράτους μέλους; 
 
Σε αυτήν την περίπτωση αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Ισπανίας, ως 
κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει το Γραφείο. 
 

Καν 27 παρ. 4

 
IV. Διαδικασίες αφερεγγυότητας 
 

Τί σημαίνει διαδικασία αφερεγγυότητας; 
 
Διαδικασία αφερεγγυότητας είναι κυρίως η πτώχευση ενός φυσικού ή 
νομικού προσώπου ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία. 
   

Μπορεί το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα να συμπεριληφθεί σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας; 
 
Ναι. Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να αποτελέσει μέρος της 
πτωχευτικής περιουσίας του δικαιούχου του και αν ακολουθήσει την τύχη 
της. Η μόνη διαδικασία, όμως, αφερεγγυότητας στην οποία μπορεί να 
συμπεριληφθεί ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι εκείνη που κινήθηκε 
στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου ο οφειλέτης έχει το κύριο κέντρο 
των συμφερόντων του. 
 

Καν 31 παρ. 1
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Μπορεί η αίτηση για κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα να συμπεριληφθεί σε 
διαδικασία αφερεγγυότητας; 
 
Ναι.  Καν 34

Αν υπάρχει συγκυριότητα σε ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα και κινηθεί 
διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά ενός μόνο συνδικαιούχου, πώς 
προστατεύονται οι λοιποί συνδικαιούχοι; 
 
Σε αυτήν την περίπτωση, οι λοιποί συνδικαιούχοι δεν χάνουν τα δικαιώματά 
τους. Στην διαδικασία αφερεγγυότητας θα συμπεριληφθεί μόνο το μερίδιο 
του συνδικαιούχου στον οποίο αυτή αφορά. 
 

Καν 31 παρ. 2

Είναι υποχρεωτική η δημοσιότητα της διαδικασίας αφερεγγυότητας; 
 
Εφόσον ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα συμπεριλαμβάνεται σε 
διαδικασία αφερεγγυότητας, η αρμόδια εθνική αρχή φροντίζει να γίνει 
σχετική σημείωση στο Μητρώο, και αντίστοιχη δημοσίευση στο Δελτίο. 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 

Καν 31 παρ. 3

 

V. Άδειες εκμετάλλευσης του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
 

Προβλέπεται παραχώρηση άδειας χρήσης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος σε τρίτο;  
 
Ο δικαιούχος μπορεί να παραχωρήσει σε τρίτο άδειας εκμετάλλευσης του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματός του ή της αίτησης καταχώρισης.  

Καν 32, ΚανΕφ 25

Μπορεί να παραχωρηθεί άδεια εκμετάλλευσης σε περισσότερα πρόσωπα; 
 
Ναι. Η άδεια μπορεί να είναι αποκλειστική, αλλά και μη αποκλειστική. Η 
άδεια εκμετάλλευσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
καταγράφεται στο Μητρώο ως αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης, εφόσον 
το ζητήσουν ο δικαιούχος του σχεδίου ή υποδείγματος ή ο κάτοχος της 
άδειας.  
 

Καν 32 παρ. 1
ΚανΕφ 25 παρ. 1

Η άδεια εκμετάλλευσης πρέπει να παραχωρηθεί για το σύνολο της ΕΕ ή 
μπορεί να παραχωρηθεί και για ένα μόνο κράτος μέλος; 
 
Η άδεια εκμετάλλευσης μπορεί να παραχωρηθεί είτε για μία χώρα είτε για 
περισσότερες. Εφόσον άδεια εκμετάλλευσης καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος χορηγείται για τμήμα της Κοινότητας, 
καταγράφεται στο Μητρώο ως εδαφικώς περιορισμένη άδεια 
εκμετάλλευσης. Επίσης, μπορεί να παραχωρηθεί σε διαφορετικό πρόσωπο 
σε κάθε χώρα.  

Καν 32 παρ. 1
ΚανΕφ 25 παρ. 3
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Η άδεια εκμετάλλευσης συμφωνείται επ' αόριστον ή για ορισμένο χρονικό 
διάστημα; 
 
Και πάλι, αυτό εξαρτάται από τη συμφωνία των μερών. Αν όμως η άδεια 
εκμετάλλευσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
χορηγείται για ορισμένο χρόνο, καταγράφεται στο μητρώο ως προσωρινή 
άδεια εκμετάλλευσης. 
 

ΚανΕφ 25 παρ. 4

Μπορεί ο αδειούχος εκμετάλλευσης να παράσχει υποάδεια εκμετάλλευσης 
σε τρίτο πρόσωπο; 
 
Αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τη σύμβαση μεταξύ των μερών, 
τότε μπορεί να παραχωρηθεί υποάδεια εκμετάλλευσης. Η άδεια 
εκμετάλλευσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
καταγράφεται στο Μητρώο ως παρεπόμενη άδεια εκμετάλλευσης όταν 
χορηγείται από κάτοχο άδειας εκμετάλλευσης καταχωρισμένης στο 
Μητρώο.  

ΚανΕφ 25 παρ. 2

Πρέπει να ειδοποιηθεί το Γραφείο για την παραχώρηση της άδειας 
εκμετάλλευσης; 
 
Κατόπιν αίτησης ενός από τα μέρη, η παραχώρηση ή η μεταβίβαση άδειας 
εκμετάλλευσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
σημειώνεται στο Μητρώο και δημοσιεύεται. 
 

Καν 32 παρ. 5 
ΚανΕφ 24 παρ. 1
Σχετ.: ΚανΕφ 23

 
Τί πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση για την καταχώριση της άδειας 
εκμετάλλευσης; 
 
Η αίτηση για την καταχώριση της άδειας εκμετάλλευσης πρέπει να 
περιλαμβάνει: 
 
(α) Τον αριθμό καταχώρισης του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. 
 
(β) Τα στοιχεία του νέου δικαιούχου:  
 

 Όνομα και επώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα. Επίσημη επωνυμία για 
τα νομικά πρόσωπα (ή τη συνήθη σύντμησή της). 

 Διεύθυνση. Εφόσον αναφέρονται περισσότερες διευθύνσεις, 
λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη, εκτός εάν ο αιτών ορίζει μία από 
αυτές ως διεύθυνση αντικλήτου. 

 Κράτος στο οποίο ο αιτών έχει την κατοικία του, ή την έδρα ή την 
εγκατάστασή του. 

 Ιθαγένεια του αιτούντος ή κράτος του οποίου η νομοθεσία διέπει το 
νομικό πρόσωπο. 

ΚανΕφ 24 παρ. 1, 2 
και 3 

Σχετ.: ΚανΕφ 23
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 Αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail). 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση που το Γραφείο έχει χορηγήσει στον αιτούντα 
αριθμό αναγνώρισης, δεν χρειάζονται όλα τα παραπάνω στοιχεία. Αρκεί η 
αναφορά του εν λόγω αριθμού και του ονόματος του αιτούντος. 
 
(γ) Εφόσον η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δεν αφορά όλα τα 
καταχωρισμένα σχέδια ή υποδείγματα πολλαπλής καταχώρισης, 
λεπτομέρειες ως προς τα καταχωρισμένα σχέδια ή υποδείγματα για τα οποία 
παραχωρείται άδεια εκμετάλλευσης. 
 
(δ) Καταβολή του απαιτούμενου τέλους.  
 
Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, το όνομα και την 
επαγγελματική διεύθυνση του εκπροσώπου του δικαιούχου της άδειας 
εκμετάλλευσης. 
 
Η αίτηση θεωρείται ότι υποβλήθηκε κανονικά  μόνο μετά την καταβολή του 
απαιτούμενου τέλους. Εάν το τέλος δεν καταβληθεί ή δεν καταβληθεί εις το 
ακέραιον, το Γραφείο ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα προκειμένου να 
διορθώσει αυτήν την έλλειψη.  
 
(ε) Εφόσον χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος μόνο για τμήμα της Κοινότητας ή για περιορισμένο 
χρόνο, η αίτηση καταχώρισης της άδειας εκμετάλλευσης αναφέρει το τμήμα 
της Κοινότητας ή το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια 
εκμετάλλευσης.  
 
Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο για την καταχώριση της άδειας 
εκμετάλλευσης βλπτ. Παράρτημα Β 
 

Αν παραχωρείται άδεια εκμετάλλευσης συγχρόνως για δύο ή περισσότερα 
σχέδια ή υποδείγματα πρέπει να υποβληθεί μια αίτηση για κάθε άδεια; 
 
Όχι. Μπορεί να υποβληθεί μια μόνο αίτηση, εφόσον ο καταχωρισμένος 
δικαιούχος και ο δικαιοδόχος της άδειας εκμετάλλευσης συμπίπτουν σε όλες 
τις περιπτώσεις. 

ΚανΕφ 24 παρ. 1
Σχετ.: ΚανΕφ 23 

παρ. 6

Μπορεί να παραχωρηθεί άδεια εκμετάλλευσης για ένα ή περισσότερα 
σχέδια ή υποδείγματα που περιλαμβάνονται σε πολλαπλή καταχώριση; 
 
Σε περίπτωση πολλαπλής καταχώρισης, κάθε καταχωρισμένο κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγμα δύναται να αποτελέσει αντικείμενο άδειας 
εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από τα άλλα σχέδια ή υποδείγματα. 

ΚανΕφ 24 παρ. 1 
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Αν υπάρχουν ελλείψεις στην αίτηση καταχώρισης άδειας εκμετάλλευσης, 
αυτό σημαίνει ότι θα απορριφθεί;  
 
Όχι. Σε πρώτη φάση το Γραφείο θα ενημερώσει τον αιτούντα και θα του 
θέσει προθεσμία να τις συμπληρώσει.  Εάν όμως οι ελλείψεις δεν 
συμπληρωθούν ούτε και τότε, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση 
καταχώρισης της άδειας.  
 

ΚανΕφ 24 παρ. 1
Σχετ.: ΚανΕφ 23 

παρ. 5

Τί συμβαίνει στην περίπτωση που έχει παραχωρηθεί άδεια εκμετάλλευσης 
επί κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος και στη συνέχεια, εφόσον 
ευδοκιμήσει αγωγή διεκδίκησης, το σχέδιο ή υπόδειγμα αλλάζει 
δικαιούχο;  
 
Στην περίπτωση αυτή, η άδεια εκμετάλλευσης παύει να ισχύει από την 
καταχώριση του νέου δικαιούχου στο Μητρώο. Εάν, όμως, πριν από την 
καταχώριση στο Μητρώο της άσκησης αγωγής διεκδίκησης, ο δικαιούχος 
του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή ο κάτοχος άδειας 
εκμετάλλευσης έχει εκμεταλλευθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα εντός της 
Κοινότητας ή έχει προβεί σε σοβαρές και αποτελεσματικές 
προπαρασκευαστικές ενέργειες προς το σκοπό αυτό, μπορεί να συνεχίσει 
την εν λόγω εκμετάλλευση, υπό τον όρο ότι θα ζητήσει, εντός προθεσμίας 
τριών μηνών από την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο  του νέου δικαιούχου, 
μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης από αυτόν. Η άδεια χορηγείται για 
εύλογο χρονικό διάστημα και υπό εύλογους όρους. 
 
Η δυνατότητα αυτή δεν προβλέπεται εάν ο δικαιούχος του καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή ο κάτοχος άδειας εκμετάλλευσης 
ενήργησε κακόπιστα κατά το χρόνο έναρξης της εκμετάλλευσης ή των 
σχετικών προπαρασκευαστικών ενεργειών για τον σκοπό αυτό. 
 

ΚανΕφ 24 παρ. 5 
Σχετ.: Καν 15 και 16

1. Τροποποίηση ή διαγραφή της άδειας εκμετάλλευσης 
 

Μπορώ να διαγράψω ή να τροποποιήσω την καταχώριση της άδειας 
εκμετάλλευσης; 
 
Ναι, εφόσον υποβάλει στο Γραφείο σχετική αίτηση ένας από τους 
ενδιαφερόμενους.  
 

ΚανΕφ 26

Τί περιεχόμενο πρέπει να έχει η αίτηση για την τροποποίηση ή διαγραφή 
άδειας εκμετάλλευσης; 
 
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν των στοιχείων που προβλέπονται 
για την αίτηση καταχώρισης της άδειας εκμετάλλευσης: 
 

ΚανΕφ 26
Σχετ.: ΚανΕφ 24 
παρ. 1, 2, 4 και 5
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α) Τον αριθμό καταχώρισης του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος ή, σε περίπτωση πολλαπλής καταχώρισης, τον αριθμό κάθε 
σχεδίου ή υποδείγματος.  
 
β) Στοιχεία σχετικά με το δικαίωμα του οποίου η καταχώριση πρόκειται να 
διαγραφεί ή να τροποποιηθεί. 
 
(γ) Σχετικό τέλος. Αν το τέλος δεν καταβληθεί ή δεν καταβληθεί εις το 
ακέραιον, το Γραφείο ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα.  
 
Προσοχή: Η αίτηση για διαγραφή της καταχώρισης άδειας εκμετάλλευσης ή 
άλλου δικαιώματος λογίζεται κατατεθείσα μόνο μετά την καταβολή του 
απαιτούμενου τέλους. 
 
(δ) Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφα που πιστοποιούν ότι το 
καταχωρισμένο δικαίωμα δεν υφίσταται πλέον, ή από δήλωση του κατόχου 
της άδειας ή του δικαιούχου άλλου δικαιώματος ότι συναινεί στη διαγραφή 
της καταχώρισης. 
 
Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή της καταχώρισης, 
το Γραφείο ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τα ελαττώματα. Εάν τα εν 
λόγω ελαττώματα δεν θεραπευθούν εντός της οριζόμενης από το Γραφείο 
προθεσμίας, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση διαγραφής της καταχώρισης. 
 

2. Προστασία αδειούχου εκμετάλλευσης 

Έχω παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης σε τρίτο πρόσωπο το οποίο 
παραβιάζει τους όρους που έχουμε συμφωνήσει. Πώς μπορώ να 
προστατευτώ; 
 
Ο δικαιούχος μπορεί να επικαλείται τα δικαιώματα που απορρέουν από το 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα κατά του κατόχου της άδειας εκμετάλλευσης 
ο οποίος παραβιάζει ρήτρα της σύμβασης για την παραχώρηση της άδειας 
εκμετάλλευσης όσον αφορά τη διάρκειά της, τη μορφή με την οποία μπορεί 
να χρησιμοποιείται το σχέδιο ή υπόδειγμα, το φάσμα των προϊόντων για τα 
οποία έχει παραχωρηθεί η άδεια και την ποιότητα των προϊόντων που 
κατασκευάζει ο κάτοχος της άδειας. 
 

Καν 32 παρ. 2

Είμαι κάτοχος άδειας εκμετάλλευσης και διαπιστώνω ότι τρίτος 
κυκλοφορεί στην αγορά προϊόντα που απομιμούνται το κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμά μου. Πώς μπορώ να προστατευτώ; 
 
Σημασία έχει το περιεχόμενο της σύμβασης της άδειας εκμετάλλευσης, αν 
δηλαδή η σύμβαση παρέχει δικαίωμα στον αδειούχο να στραφεί κατά του 
τρίτου απομιμητή, ή όχι. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι σχετικό, ο αδειούχος 

Καν 32 παρ. 3
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μπορεί να κινήσει τη διαδικασία περί παραποίησης/απομίμησης κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος μόνο με τη συγκατάθεση του νόμιμου δικαιούχου.  
 
Διαφορετική είναι η περίπτωση της αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης. 
Εν προκειμένω πρέπει να ειδοποιηθεί ο δικαιούχος και μόνο αν αυτός 
αδρανήσει και δεν κινηθεί κατά του απομιμητή εντός εύλογης προθεσμίας 
μπορεί ο αδειούχος να κινήσει τη σχετική διαδικασία.  
 

Δικαιούται αποζημίωσης ο αδειούχος εκμετάλλευσης σε περίπτωση 
παραποίησης/απομίμησης του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος από 
τρίτο; 
 
Ναι. Ακόμα και στην περίπτωση που τη διαδικασία για 
παραποίηση/απομίμηση κινεί ο δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, ο αδειούχος εκμετάλλευσης μπορεί να παρεμβαίνει 
προκειμένου να επιτύχει αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο ίδιος. 

Καν 32 παρ. 4
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Ζ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Πώς μπορώ να προστατευτώ σε περίπτωση που τρίτος σφετερισθεί το 
δικό μου σχέδιο ή υπόδειγμα;  
 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμα διατεθεί στο κοινό ή διεκδικηθεί από μη δικαιούχο, αλλά και 
περιπτώσεις όπου ένα καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που 
κατατέθηκε ή καταχωρήθηκε επ' ονόματι μη δικαιούχου.  
 
Εν προκειμένω, ο πραγματικός δικαιούχος μπορεί να διεκδικήσει το 
δικαίωμα να αναγνωριστεί αυτός ως ο νόμιμος δικαιούχος του κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος. Τυχόν άλλα δικαιώματα ή αγωγές που μπορεί να 
ασκήσει  δεν περιορίζονται.  
 

Καν 15 παρ. 1

Πώς μπορώ να προστατευτώ σε περίπτωση που έχω δημιουργήσει το 
σχέδιο ή υπόδειγμα μαζί με άλλο πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο το 
σφετερισθεί; 
 
Και στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να διεκδικήσετε την αναγνώρισή σας, 
αλλά αυτή τη φορά ως συνδικαιούχος.  
 

Καν 15 παρ. 2

Μέχρι πότε μπορώ να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου;  
 
O δικαιούχος ή συνδικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος για να διεκδικήσει τα 
δικαιώματά του από κάποιον σφετεριστή, πρέπει να ασκήσει αγωγή μέσα σε 
διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή από την ημερομηνία 
κατά την οποία το μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
διατέθηκε στο κοινό.  
 
Ωστόσο, αν ο μη δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ήταν 
κακόπιστος, ο πραγματικός δικαιούχος μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά 
του και πέραν της τριετίας.  
 

Καν 15 παρ. 3

Κακοπιστία

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν έχει ασκηθεί αγωγή διεκδίκησης κατά 
κάποιου καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος;  
 
Για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, αναγράφονται στο Μητρώο τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 
(α) μνεία ότι έχει κινηθεί νόμιμη διαδικασία, 
 
(β) η απόφαση με ισχύ δεδικασμένου που αφορά τη νόμιμη διαδικασία ή 

Καν 15 παρ. 4
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οποιοσδήποτε άλλος τρόπος περάτωσης της διαδικασίας, 
 
(γ) οποιαδήποτε μεταβολή της κυριότητας επί του καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος απορρέουσα από την απόφαση με ισχύ 
δεδικασμένου. 
 

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ασκηθεί εναντίον μου αγωγή 
διεκδίκησης δεν θα μπορώ να ασκώ τα δικαιώματά μου από το κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγμά μου;  
 
Όχι. Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει καταχωριστεί το κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγμα ή, πριν από την καταχώριση, το πρόσωπο στο όνομα του 
οποίου έχει κατατεθεί η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, θεωρείται ως ο δικαιούχος για οποιαδήποτε διαδικασία 
ενώπιον του Γραφείου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 

Καν 17
Τεκμήριο δικαιούχου
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Η. ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ  
 
Ι. Η αίτηση ακυρότητας 
 
Πώς μπορεί να κηρυχθεί ένα καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμα άκυρο; 
 
Η ακυρότητα κηρύσσεται με δύο τρόπους: Είτε μετά από υποβολή αίτησης 
στο Γραφείο ή από δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
βάσει ανταγωγής, που ασκείται στο πλαίσιο αγωγής περί 
παραποίησης/απομίμησης.  
 

Καν 24
 

 
Πώς μπορεί να κηρυχθεί άκυρο ένα μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο 
ή υπόδειγμα; 
 
Μόνο με αγωγή η ανταγωγή ακυρότητας ενώπιον των κοινοτικών 
δικαστηρίων σχεδίων και υποδειγμάτων. 
 

Καν. 24 παρ. 3

Για ποιους λόγους μπορεί ένα κοινοτικό σχέδιο να κηρυχθεί άκυρο; 
 
Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να κηρυχθεί άκυρο για τους 
ακόλουθους λόγους: 
 
(α) Όταν δεν αντιστοιχεί στον ορισμό του σχεδίου ή υποδείγματος, όταν 
δηλαδή αυτό που κατατέθηκε δεν αποτελεί «την εικόνα την οποία 
παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος η οποία προκύπτει από τα 
χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το 
σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της 
διακόσμησης που φέρει».  
 
(β) Όταν δεν είναι νέο ή δεν έχει ατομικό χαρακτήρα, ή έχει γίνει προσιτό 
στο κοινό πριν την κατάθεσή του, ή η εμφάνισή του υπαγορεύεται από την 
τεχνική λειτουργία του, ή είναι σχέδιο ή υπόδειγμα διασυνδέσεων ή 
αντιβαίνει προς τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.  
 
(γ) Όταν με δικαστική απόφαση έχει κριθεί ότι δεν ανήκει στο νόμιμο 
δικαιούχο του.  

Τον λόγο αυτό μπορεί να προβάλλει μόνο ο νόμιμος δικαιούχος. 
 
δ) Όταν το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα συγκρούεται με προγενέστερο 
σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο διατέθηκε στο κοινό μετά την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, 
μετά την ημερομηνία προτεραιότητας του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, και του οποίου η προστασία αρχίζει πριν από την 

Καν 25

Σχετ.: Καν 3 στ. α΄

Σχετ.: Καν 4 έως 9

Σχετ.: Καν 14

Καν 25 παρ. 2

ΑκυρωτΤμήμα 
ICD0001824/26.04.

2006
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προαναφερθείσα ημερομηνία i) με καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος ή με κατάθεση αίτησης καταχώρισής του, ή  ii) με 
καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος σε κράτος μέλος ή με κατάθεση 
αίτησης προς απόκτηση του σχετικού δικαιώματος, ή  iii) με καταχώριση 
σχεδίου ή υποδείγματος στο πλαίσιο της Πράξης της Γενεύης του 
Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων, εφεξής "πράξη της Γενεύης", η οποία 
θεσπίστηκε στη Γενεύη στις 2 Ιουλίου 1999, εγκρίθηκε με την απόφαση 
954/2006 του Συμβουλίου και έχει ισχύ στην Κοινότητα, ή με κατάθεση 
αίτησης προς απόκτηση του σχετικού δικαιώματος· 

 
Τον λόγο αυτό μπορεί να προβάλλει μόνο αυτός που υποβάλλει την αίτηση 
ακυρότητας ή ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος. 
 
(ε) Όταν σε μεταγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα γίνεται χρήση διακριτικού 
σημείου, ενώ το κοινοτικό δίκαιο ή η νομοθεσία του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους που διέπει το σημείο αυτό, παρέχει στο δικαιούχο του εν 
λόγω διακριτικού σημείου δικαίωμα απαγόρευσης αυτής της χρήσης. Για 
παράδειγμα προγενέστερο κοινοτικό ή εθνικό εμπορικό σήμα. 
 
Το σήμα έχει τεκμήριο ισχύος και  δεν μπορεί να αμφισβητηθεί κατά τη 
διαδικασία ακύρωσης κοινοτικού σχεδίου. Δεν είναι απαραίτητο το 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα να ενσωματώνει αυτούσιο το σήμα, αλλά 
αρκεί να το ενσωματώνει ως τέτοιο (as such). 
 
Τον λόγο αυτό μπορεί να προβάλλει μόνο αυτός που υποβάλλει την αίτηση 
ακυρότητας ή ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος. 
 
(στ) Όταν το σχέδιο ή το υπόδειγμα αποτελεί μη επιτρεπόμενη 
χρησιμοποίηση έργου προστατευόμενου από τη νομοθεσία περί του 
δικαιώματος του δημιουργού σε ένα κράτος μέλος, 
 
Τον λόγο αυτό μπορεί να προβάλει μόνο αυτός που υποβάλλει την αίτηση 
ακυρότητας ή ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος. 
 
ζ) το σχέδιο ή το υπόδειγμα αποτελεί καταχρηστική χρησιμοποίηση ενός 
από τα στοιχεία τα απαριθμούμενα στο άρθρο 6β της Σύμβασης των 
Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εφεξής 
αποκαλούμενης "Σύμβασης των Παρισίων"), ή καταχρηστική 
χρησιμοποίηση διακριτικών σημείων, εμβλημάτων και θυρεών πέραν των 
προβλεπομένων στο άρθρο 6β της εν λόγω Συμβάσεως, τα οποία όμως 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για το δημόσιο συμφέρον σε ένα κράτος μέλος. 
 
Τον λόγο αυτό μπορεί να προβάλλει μόνο το πρόσωπο ή όργανο το οποίο 
αφορά η χρήση. 

Σχετ. Καν 25 παρ. 3

ΕπΠροσφ
R 1352/2006-3/ 

31.01.2008

Σχετ. Καν 25 παρ. 3

ΑκυρωτΤμήμα
 ICD 

000000875/13.01.2
006

Σχετ. Καν 25 παρ. 3

Σχετ. Καν 25 παρ. 4
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Η μη γνώση κάποιου λόγου ακυρότητας εμποδίζει την κήρυξη της 
ακυρότητας ενός κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Ο δικαιούχος δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια για κοινοτικά σχέδια ή 
υποδείγματα ή άλλα δικαιώματα που έχουν δημοσιευθεί προγενεστέρως 
και στα οποία τυχόν προσκρούει το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμά του.  Η 
γνώση του είναι αντικειμενική. 
 

ΕπΠροσφ 
R 887/2008-3/ 

11.08.2009 

Μπορώ να προτείνω περισσότερους λόγους ακυρότητας ή μόνο έναν; 
 
Ναι. Mπορείτε να προτείνετε περισσότερους λόγους ακυρότητας χωρίς 
προσαύξηση του καταβαλλόμενου τέλους. 
 

Μπορώ να προτείνω άλλους λόγους ακυρότητας πέρα από αυτούς που 
ορίζονται στον Κανονισμό;  
 
Όχι. Αίτηση που δεν στηρίζεται τουλάχιστον σε έναν από τους λόγους 
ακυρότητας που προβλέπονται απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Μπορώ να προτείνω και νέους λόγους ακυρότητας μετά την υποβολή της 
αίτησής μου; 
 
Μετά την κατάθεση της αίτησης ακυρότητας δεν επιτρέπεται συμπλήρωσή 
της με νέους λόγους. Ωστόσο, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση που να 
στηρίζεται σε άλλους λόγους, χωρίς αυτό να συνιστά παραίτηση από την  
πρώτη αίτηση.  

Αν θέλω να ζητήσω την κήρυξη ακυρότητας περισσότερων σχεδίων ή 
υποδειγμάτων που περιλαμβάνονται σε πολλαπλή καταχώριση, μπορώ να 
υποβάλω μία μόνο αίτηση; 
 
Όχι. Πρέπει να υποβάλετε τόσες αιτήσεις όσες και τα σχέδια ή 
υποδείγματα που θέλετε να κηρυχθούν άκυρα. Κάθε αίτηση υπόκειται σε 
ξεχωριστό τέλος. 
 

Σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας, το 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ακυρώνεται πλήρως; 
 
Καταρχήν ναι.  Αν όμως, το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
έχει κηρυχθεί άκυρο για έναν από τους λόγους ακυρότητας (β), (ε), (στ) ή 
(ζ) παραπάνω, ο δικαιούχος μπορεί να κάνει αίτηση στο Γραφείο και να 
ζητήσει να διατηρηθεί το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα σε τροποποιημένη 
μορφή, εφόσον: 
 
-  Με τη μορφή αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής προστασίας (να 
εξακολουθεί δηλαδή να θεωρείται σχέδιο ή υπόδειγμα) και  

Καν 25 παρ. 6
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- Να διατηρείται η ταυτότητα του σχεδίου ή υποδείγματος. Να μην 
πρόκειται δηλαδή για άλλο σχέδιο ή υπόδειγμα. 
 
Ως "διατήρηση σε τροποποιημένη μορφή" νοείται η καταχώριση 
συνοδευόμενη από μερική παραίτηση εκ μέρους του δικαιούχου του 
καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, ή εγγραφή στο 
Μητρώο δικαστικής απόφασης ή απόφασης του Γραφείου με την οποία 
κηρύσσεται η μερική ακυρότητα του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου 
ή υποδείγματος.  
 
Η διατήρηση ενός σχεδίου ή υποδείγματος σε τροποποιημένη μορφή 
δύναται να περιλαμβάνει μερική παραίτηση εκ μέρους του δικαιούχου, η 
οποία να μην υπερβαίνει τις 100 λέξεις, ή εγγραφή δικαστικής απόφασης 
στο μητρώο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων ή απόφασης του 
Γραφείου με την οποία κηρύσσεται η μερική ακυρότητα του δικαιώματος 
επί σχεδίου ή υποδείγματος. 
 
Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα στην τροποποιημένη μορφή του 
καταχωρίζεται στο μητρώο και δημοσιεύεται στο Δελτίο κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων. 
 

ΚανΕφ 18

Ποιος έχει δικαίωμα να υποβάλει στο Γραφείο αίτηση ακυρότητας 
καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος;  
 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε δημόσια αρχή που 
νομιμοποιείται προς τούτο. 

Καν 52 παρ. 1

Τί πρέπει να περιέχει η αίτηση ακυρότητας; 
 
Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας του καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να περιλαμβάνει: 
 
α) τον αριθμό καταχώρισής του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, 
β) το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου του, 
γ) δήλωση των λόγων στους οποίους βασίζεται η αίτηση για την κήρυξη 
ακυρότητας, 
δ) σε περίπτωση αίτησης που στηρίζεται σε προγενέστερο κοινοτικό σχέδιο 
ή υπόδειγμα, την αναπαράσταση και στοιχεία που, αφενός, επιτρέπουν την 
αναγνώριση του προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος στο οποίο 
βασίζεται η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας και, αφετέρου, 
αποδεικνύουν ότι ο αιτών δικαιούται να επικαλεστεί το προγενέστερο 
σχέδιο ή υπόδειγμα ως λόγο ακυρότητας. 
ε) σε περίπτωση αίτησης που στηρίζεται σε προγενέστερο διακριτικό 
γνώρισμα ή υπόδειγμα, την αναπαράσταση και στοιχεία που επιτρέπουν 
την αναγνώριση του διακριτικού σημείου ή του έργου που προστατεύεται 
από τα πνευματικά δικαιώματα στο οποίο βασίζεται η αίτηση για την 

Καν 52 παρ. 2
ΚανΕφ 28



65 
 

κήρυξη ακυρότητας, καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο αιτών 
είναι ο κάτοχος του προγενέστερου δικαιώματος,  
στ) σε περίπτωση υποβολής αίτησης που στηρίζεται σε εθνικό έμβλημα ή 
θυρεό, την αναπαράσταση και στοιχεία του οικείου αντικειμένου και 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αίτηση κατατίθεται από το πρόσωπο ή 
το όργανο που θίγεται από την ανάρμοστη χρήση, 
ζ) εφόσον οι λόγοι ακυρότητας συνίστανται στο γεγονός ότι το 
καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
του «νέου» και «ατομικού χαρακτήρα», τη μνεία και την αναπαραγωγή των 
προγενέστερων σχεδίων ή υποδειγμάτων που ενδέχεται να παρεμποδίσουν 
το νεωτερισμό ή τον ατομικό χαρακτήρα του καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος, καθώς και έγγραφα που να πιστοποιούν την 
ύπαρξη των εν λόγω προγενέστερων σχεδίων ή υποδειγμάτων 
η) αναφορά των πραγματικών περιστατικών, των αποδείξεων και των 
ισχυρισμών που προβάλλονται προς υποστήριξη των υπό εξέταση λόγων 
θ) το όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντα, 
ι) εάν ο αιτών έχει ορίσει εκπρόσωπο, το όνομα και την επαγγελματική 
διεύθυνση του εκπροσώπου,  
ια) σε περίπτωση υποβολής αίτησης που στηρίζεται στο ότι έχει κριθεί με 
δικαστική απόφαση ότι δεν ανήκει στον νόμιμο δικαιούχο του, στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο ή πρόσωπα 
δεόντως εξουσιοδοτημένα.  
 
Η αίτηση υπόκειται σε τέλος, το οποίο αν δεν καταβληθεί, η αίτηση 
θεωρείται ότι δεν κατατέθηκε. 
 
Το Γραφείο γνωστοποιεί στο δικαιούχο του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος την κατάθεση αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας. 
 
Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο για την αίτηση ακυρότητας 
βλπτ. Παράρτημα Β 
 
Πώς μπορώ να υποβάλω την αίτηση ακυρότητας; 
 
Το Γραφείο παρέχει σχετικό έντυπο, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί, και 
να διαβιβαστεί υπογεγραμμένο στο Γραφείο ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, με 
κούριερ ή φαξ. Τα συνημμένα έγγραφα δεν χρειάζονται υπογραφή.  
 
Αποστολή με φαξ: Η αποστολή με φαξ δεν συνίσταται σε περίπτωση που 
αποστέλλονται προγενέστερα σχέδια καθώς αυτά μπορούν να αλλοιωθούν 
από την τηλεομοιοτυπική αποστολή.  Αν αποσταλεί με φαξ και ο αιτών δεν 
υποβάλει την πρωτότυπη αίτηση εις διπλούν και εφόσον το Τμήμα 
Ακυροτήτων κρίνει ότι η ποιότητα της τηλεομοιοτυπίας είναι ανεπαρκής, 
το Τμήμα θα ζητήσει από τον αιτούντα να υποβάλει την πρωτότυπη αίτηση 
μέσα σε προθεσμία ενός μηνός.  

ΚανΕφ 65, 66 παρ. 
2
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Σε πόσα αντίτυπα πρέπει να υποβάλω την αίτηση ακυρότητας; 
 
Η αίτηση ακυρότητας πρέπει να υποβληθεί σε δύο αντίτυπα, ώστε το ένα 
να αποσταλεί στον δικαιούχο του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος χωρίς 
να αλλοιωθεί η αίτηση από τη χρήση μηχανικών μέσων. Αν υποβληθεί σε 
ένα μόνο αντίτυπο, το Τμήμα μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να 
υποβάλει αντίγραφο μέσα σε περίοδο 2 μηνών. 
 

Ποιος κρίνει τις αιτήσεις ακυρότητας; 
 
Στο Γραφείο λειτουργεί ειδικό Ακυρωτικό Τμήμα που εξετάζει τις αιτήσεις 
ακυρότητας. Στο πλαίσιο του εν λόγω Τμήματος έχουν συσταθεί τριμελείς 
επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον ένας νομικός. Ένα μέλος 
της επιτροπής ορίζεται εισηγητής· αυτός θα χειριστεί τα διαδικαστικά 
ζητήματα και θα συντάξει σχέδιο της απόφασης. 
 

Καν 105

Σε ποια γλώσσα διεξάγεται η διαδικασία ακυρότητας; 
 
Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας κατατίθεται στη γλώσσα στην οποία 
κατατέθηκε η αίτηση καταχώρισης (π.χ. στα ελληνικά) ή αν αυτή δεν είναι 
μια από τις γλώσσες του Γραφείου, τότε γλώσσα διαδικασίας θα είναι η 
δεύτερη που υποδείχθηκε στην αίτηση καταχώρισης (δηλαδή, μια από τις 
πέντε γλώσσες διαδικασίας του Γραφείου).  

ΚανΕφ 29 παρ. 1, 
Καν 98 παρ. 4

Μπορούν τα μέρη να συμφωνήσουν να διεξαχθεί η διαδικασία σε άλλη 
γλώσσα;  
 
Ναι. Αλλά πρέπει να ενημερώσουν το Γραφείο για τη συμφωνία τους εντός 
2 μηνών από την παραλαβή της αίτησης ακυρότητας από το δικαιούχο του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Εντός μηνός όμως θα πρέπει ο αιτών 
να υποβάλει και μετάφραση της αίτησης ακυρότητας.  
 

ΚανΕφ 29 παρ. 6

Μπορεί ο αιτών να υποβάλει αποδεικτικά σε άλλη γλώσσα; 
 
Ναι. Πρέπει όμως ο αιτών να υποβάλει μετάφραση των υπό εξέταση 
στοιχείων στην εν λόγω γλώσσα εντός δύο μηνών μετά την ημερομηνία 
κατάθεσης των στοιχείων αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση, τα στοιχεία 
αυτά δε λαμβάνονται υπόψη.  
 

ΚανΕφ 29 παρ. 5

Μπορεί ο δικαιούχος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του στη γλώσσα 
κατάθεσης της αίτησης για το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, μολονότι 
αυτή δεν είναι μία από τις γλώσσες διαδικασίας του Γραφείου; 
 
Ναι. Το Γραφείο θα αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για τη μετάφραση 
των εν λόγω παρατηρήσεων στη γλώσσα διαδικασίας. 
 

ΚανΕφ 29 παρ. 2
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Για να κηρυχθεί ένα καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα άκυρο 
πρέπει να είναι σε ισχύ; 
 
Όχι. Η κήρυξη της ακυρότητας της καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος 
είναι δυνατή ακόμη και μετά την απόσβεση του δικαιώματος ή την 
παραίτηση από αυτό. 
 

Καν 24 παρ. 2

Μπορώ να ζητήσω την ακυρότητα ενός κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, η προστασία του οποίου έχει ήδη λήξει; 
 
Ο αιτών έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την ακυρότητα ενός κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος η προστασία του οποίου έχει ήδη λήξει, ιδίως όταν 
ο αιτών αποδεικνύει ότι ο δικαιούχος του έχει λάβει προπαρασκευαστικά 
μέτρα προκειμένου να επικαλεστεί εναντίον του τα δικαιώματα από το 
καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα.  
 
Σε αυτήν την περίπτωση το Γραφείο ζητά από τον αιτούντα να 
προσκομίσει αποδεικτικά μέσα με τα οποία αποδεικνύει το έννομο 
συμφέρον του εντός 2 μηνών. Αν δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά μέσα 
στην ταχθείσα προθεσμία η αίτηση ακυρότητας απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Κατευθυντήριες του 
Γραφείου για την 

ακυρότητα – σελ. 7

Τι γίνεται όταν ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα κηρυχθεί άκυρο; 
 
Από τη στιγμή που θα κηρυχθεί άκυρο, θεωρείται ότι δεν έχει επιφέρει, εξ 
υπαρχής, τα αποτελέσματα τα οποία προβλέπονται από τον Κανονισμό. 
Δηλαδή κηρύσσεται άκυρο αναδρομικά. 
 

Καν 26

Αυτό σημαίνει ότι θα ανατραπούν ξαφνικά όλα όσα έχω στηρίξει στο 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμά μου;   
 
Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά με τις αγωγές 
αποζημίωσης για ζημία που προκλήθηκε από πταίσμα ή κακή πίστη εκ 
μέρους του δικαιούχου του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή λόγω 
αδικαιολόγητου πλουτισμού, το αναδρομικό αποτέλεσμα της ακυρότητας 
του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν θίγει: 
 
(α) τις αποφάσεις περί παραποίησης/απομίμησης που έχουν αποκτήσει ισχύ 
δεδικασμένου και έχουν εκτελεσθεί πριν από την έκδοση της απόφασης 
περί ακυρότητας, 
(β) τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την απόφαση περί 
ακυρότητας, εφόσον έχουν εκτελεσθεί πριν από την έκδοσή της.  
 
Για λόγους δίκαιης κρίσης, μπορεί να απαιτείται η επιστροφή ποσών που 
καταβλήθηκαν βάσει της σύμβασης, εφόσον δικαιολογείται από τις 
περιστάσεις. 

Καν 26 παρ. 2
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Τί γίνεται αν η αίτηση ακυρότητας που κατέθεσα έχει ελλείψεις; 
 
Σε αυτήν την περίπτωση το Γραφείο ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα 
και του ζητάει να συμπληρώσει της ελλείψεις. Εάν οι ελλείψεις δεν 
συμπληρωθούν εμπρόθεσμα, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση ως 
απαράδεκτη και κοινοποιεί την σχετική απόφαση στον αιτούντα.  

ΚανΕφ 30

Αν δεν πλήρωσα τα τέλη ή τα πλήρωσα εκπρόθεσμα, μου επιστρέφονται; 
 
Σε αυτήν την περίπτωση το Γραφείο ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα 
καλώντας τον να καταβάλει τα σχετικά τέλη. Αν τα τέλη που αναλογούν 
στην αίτηση ακυρότητας δεν καταβληθούν, αυτή θεωρείται ότι δεν 
ασκήθηκε και το Γραφείο ενημερώνει τον αιτούντα για αυτό. Αν 
καταβληθούν εκπρόθεσμα το Γραφείο τα επιστρέφει στον αιτούντα.  

ΚανΕφ 30

Αν έχει ασκηθεί στο Γραφείο αίτηση ακυρότητας κατά του κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματός μου, θα έχω δικαίωμα να υποβάλω τις 
παρατηρήσεις μου; 
 
Ναι. Το Γραφείο θα σας κοινοποιήσει την αίτηση ακυρότητας για να 
υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας εντός προθεσμίας που το ίδιο θα ορίσει.  

ΚανΕφ 31 παρ. 1

Είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω παρατηρήσεις; 
 
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, το Γραφείο θα 
αποφασίσει με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.  

ΚανΕφ 31 παρ. 2

Πόσες φορές έχουν δικαίωμα τα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις; 
 
Όσες φορές το Γραφείο κρίνει ότι πρέπει να τους ζητήσει παρατηρήσεις 
και διευκρινίσεις, εντός προθεσμίας που το ίδιο θα ορίσει.  

Καν 53 παρ. 2

Οι παρατηρήσεις του δικαιούχου θα κοινοποιηθούν στον αιτούντα;  
 
Ναι. Το Γραφείο κοινοποιεί στον αιτούντα οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
υποβάλλει ο δικαιούχος και, εάν το κρίνει απαραίτητο, τον καλεί να 
αποφανθεί σχετικώς εντός οριζόμενης από αυτό προθεσμίας.  
 
Γενικά όλα τα μέρη λαμβάνουν γνώση των εγγράφων της διαδικασίας και 
των παρατηρήσεων που υποβάλλονται.  

ΚανΕφ 31 παρ. 3

ΚανΕφ 31 παρ. 4

Μπορεί να λήξει η διαδικασία με φιλικό διακανονισμό; 
 
Τα μέρη μπορούν σε κάθε στάδιο πριν την έκδοση απόφασης να φτάσουν 
σε συμφωνία συμβιβασμού και να τερματιστεί η διαδικασία. Αλλά και το 
Γραφείο μπορεί να καλέσει τους διαδίκους σε φιλικό διακανονισμό. 
 

ΚανΕφ 31 παρ. 5

Πώς μπορώ να ξέρω αν ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα έχει 
ακυρωθεί; 
 
Η απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα καταχωρισμένου Καν 53 παρ. 3
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κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος σημειώνεται στο Μητρώο μόλις 
καταστεί τελεσίδικη. 
 

Αν απορριφθεί από το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
η αίτηση ακυρότητας που κατέθεσα, μπορώ να επανέλθω με νέα αίτηση 
κήρυξης ακυρότητας ενώπιον του Γραφείου; 
 
Όχι.  Η αίτηση ακυρότητας είναι απαράδεκτη εάν δικαστήριο κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων έχει εκδώσει απόφαση μεταξύ των ιδίων 
διαδίκων επί αιτήσεως η οποία έχει το ίδιο αντικείμενο και για τους ίδιους 
λόγους και η εν λόγω απόφαση έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου. 
 

Καν 52 παρ. 3

Σε ποια στοιχεία στηρίζεται το Ακυρωτικό Τμήμα κατά την εξέταση μιας 
αίτησης ακυρότητας; 
 
Το Γραφείο εξετάζει αυτεπαγγέλτως τα πραγματικά περιστατικά. Καν 63
Μπορεί μια απόφαση του Γραφείου να στηριχθεί σε αποδεικτικά μέσα 
για τα οποία δεν έχει δοθεί η δυνατότητα σε κάποιο από τα μέρη να 
σχολιάσει; 
 
Όχι. Μια απόφαση του Γραφείου δε μπορεί να στηριχθεί σε αποδεικτικά 
μέσα για τα οποία δεν έχει δοθεί η δυνατότητα σε κάποιο από τα μέρη να 
λάβει θέση. 
 

Καν 62, ΚανΕφ 38

Τί μπορώ να κάνω αν η απόφαση επί της αίτησης ακυρότητας δεν είναι 
προς το συμφέρον μου; 
 
Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής. Καν 55
 
Πολλαπλές αιτήσεις για την κήρυξη ακυρότητας 
 
Τί γίνεται στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες αιτήσεις 
ακυρότητας κατά του ίδιου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος;  
 
Στην περίπτωση αυτή το Γραφείο θα εξετάσει όλες τις αιτήσεις στο 
πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας. Μπορεί όμως και να αποφασίσει να εξετάσει 
κάθε αίτηση χωριστά.  

ΚανΕφ 32 παρ. 1

Τί θα συμβεί αν στο στάδιο διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης μίας ή 
περισσότερων αιτήσεων, προκύψει ότι το καταχωρισμένο κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγμα είναι ενδεχομένως άκυρο; 
 
Σε αυτή την περίπτωση το Γραφείο μπορεί να αναστείλει τις υπόλοιπες 
διαδικασίες για την κήρυξη ακυρότητας και να ενημερώνει τους λοιπούς 
αιτούντες για οποιαδήποτε σχετική απόφαση λαμβάνεται κατά τις 
διαδικασίες που συνεχίζονται. 

ΚανΕφ 32 παρ. 2
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Αν έχει ανασταλεί η διαδικασία για τις λοιπές αιτήσεις ακυρότητας και η 
απόφαση περί ακυρότητας του σχεδίου ή υποδείγματος αποκτήσει ισχύ 
δεδικασμένου, τι θα συμβεί με τις ανασταλείσες αιτήσεις ακυρότητας; 
 
Οι αιτήσεις αυτές θα θεωρηθούν ότι έχουν εξεταστεί και θα ενημερωθούν 
οι ενδιαφερόμενοι σχετικά.  
 

ΚανΕφ 32 παρ. 3

Αν έχει ανασταλεί η αίτηση ακυρότητας που υπέβαλα και εν τω μεταξύ 
ακυρώθηκε το σχέδιο ή υπόδειγμα στο πλαίσιο της άλλης υπόθεσης, θα 
μου επιστραφούν τα καταβληθέντα τέλη; 
 
Θα θεωρηθεί ότι η αίτησή έχει εξετασθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε 
αυτήν την περίπτωση το Γραφείο επιστρέφει το 50 % του τέλους αίτησης 
ακυρότητας.  
 

ΚανΕφ 32 παρ. 4

Συμμετοχή του εικαζόμενου προσβολέα στη διαδικασία 
 

Έχει ασκηθεί εναντίον μου αγωγή για παραποίηση/απομίμηση 
καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Μπορώ να υποβάλω 
αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητάς του;  
 
Ναι, για τους λόγους και με τη διαδικασία που ισχύει για την κήρυξη 
ακυρότητας. 
 

Αν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση ακυρότητας από τρίτο, τί μπορώ να κάνω; 
 
Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία 
ακυρότητας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία ασκήθηκε η αγωγή παραποίησης/απομίμησης.   
 
Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στην περίπτωση που έχετε ασκήσει 
αναγνωριστική αγωγή μη προσβολής κατά του δικαιούχου του κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος.  
 

Καν 54 παρ. 1

Τί πρέπει να κάνω για να συμμετάσχω στη διαδικασία; 
 
Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πρέπει να πληροί τις τυπικές 
προϋποθέσεις μιας αίτησης ακυρότητας και να καταβληθεί το τέλος που 
προβλέπεται για την αίτηση ακυρότητας. Η αίτηση συμμετοχής στη 
διαδικασία κατατίθεται εγγράφως και είναι αιτιολογημένη. Επίσης, ο αιτών 
θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κινηθεί εναντίον του αγωγή 
παραποίηση/απομίμησης του συγκεκριμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος.   

Καν 54 παρ. 1 και  2
ΚανΕφ 33
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ΙΙ. Αγωγή και ανταγωγή ακυρότητας 
 

Σε ποιά περίπτωση ασκείται η αγωγή ακυρότητας; 
 
Αγωγή ακυρότητας ενώπιον των κοινοτικών δικαστηρίων σχεδίων και 
υποδειγμάτων μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά μη καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος. 
 

Καν 81 στ. γ΄

Σε ποιά περίπτωση ασκείται η ανταγωγή ακυρότητας; 
 
Ανταγωγή ακυρότητας μπορεί να ασκηθεί είτε κατά καταχωρισμένου είτε μη 
καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, στο πλαίσιο 
υποθέσεων επί αγωγών περί παραποίησης/απομίμησης ή για επαπειλούμενη 
παραποίηση/απομίμηση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Αποτελεί 
δηλαδή άμυνα του εναγομένου κατά του δικαιούχου κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων.  
 

Καν 81 στ. δ΄

Για ποιούς λόγους μπορεί να ασκηθεί αγωγή ή ανταγωγή ακυρότητας ενός 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Η αγωγή ή ανταγωγή ακυρότητας ασκείται για τους ίδιους λόγους που 
προβλέπονται για την υποβολή αίτησης ακυρότητας ενώπιον του Γραφείου. 
 

Καν 84 παρ. 1
Σχετ.: Καν 25

Ποιος νομιμοποιείται να ασκήσει αγωγή ή ανταγωγή ακυρότητας ενός 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Αγωγή ή ανταγωγή ακυρότητας μπορεί να ασκήσει όποιος νομιμοποιείται 
να υποβάλει αίτηση ακυρότητας ενώπιον του Γραφείου.  
 

Καν 84 παρ. 2
Σχετ.: Καν 25 παρ. 

2, 3, 4 και 5

Μπορεί ο δικαιούχος να παρέμβει σε δίκη ανταγωγής ακυρότητας η οποία 
ασκείται από τρίτο κατά του οποίου έχει ασκηθεί αγωγή 
παραποίησης/απομίμησης (π.χ. η αγωγή έχει ασκηθεί από τον αδειούχο 
εκμετάλλευσης);  
 
Σε αυτή την περίπτωση ανακοινώνεται στο δικαιούχο η δίκη και δικαιούται 
να παρέμβει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους όπου εδρεύει το δικαστήριο. 
 

Καν 84 παρ. 3

Έχω ασκήσει αναγνωριστική αγωγή για τη διαπίστωση μη 
παραποίησης/απομίμησης. Μπορώ να ζητήσω με την ίδια αγωγή να 
ακυρωθεί το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα; 
 
Όχι. Το κύρος ενός κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν μπορεί να τεθεί Καν 84 παρ. 4
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υπό αμφισβήτηση με αγωγή για τη διαπίστωση μη 
παραποίησης/απομίμησης. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση ακυρότητας 
υποβάλλεται μόνο στο Γραφείο.  

Πώς προβάλλεται η ακυρότητα καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση ή 
επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση; 
 
Η ακυρότητά του μπορεί να προβληθεί είτε με ανταγωγή ακυρότητας είτε με
ένσταση. Με ένσταση προβάλλεται μόνο στην περίπτωση που το κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγμα θα μπορούσε να κηρυχθεί άκυρο λόγω υπάρξεως 
προγενέστερου δικαιώματός του βάσει του εθνικού δικαίου. Καταρχήν όμως 
το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα θα θεωρείται έγκυρο. 
 

Καν 85 παρ. 1
Σχετ.: Καν 25 παρ. 1 

στ. δ'

Πώς προβάλλεται η ακυρότητα μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση ή 
επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση; 
 
Η ακυρότητά του μπορεί να προβληθεί είτε με ένσταση είτε με ανταγωγή 
ακυρότητας. 
 
Δεν προβλέπεται εκ προοιμίου τεκμήριο εγκυρότητας του μη
καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Τα δικαστήρια 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων θεωρούν το κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμα έγκυρο, εφόσον ο δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος αποδεικνύει ότι διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό εντός 
της Κοινότητας, μέσα στην τελευταία τριετία ή εάν προσκομίζει 
αποδεικτικά στοιχεία για τον ατομικό χαρακτήρα του κοινοτικού σχεδίου ή 
του υποδείγματός του.  

Καν 85 παρ. 2
Σχετ.: Καν 11

Ποια είναι η εξουσία του δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων σε περίπτωση ανταγωγής ακυρότητας; 
 
Το δικαστήριο διατάσσει την ακύρωση του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, αν ένας από τους λόγους ακύρωσης αντιτίθεται στη 
διατήρηση του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, διαφορετικά απορρίπτει 
την ανταγωγή.   
 

Καν 86 παρ. 1

Πώς ενημερώνονται οι τρίτοι για την άσκηση ανταγωγής ακυρότητας 
καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου και την απόφαση επ ' αυτής; 
 
Το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων το οποίο 
επιλαμβάνεται ανταγωγής ακυρότητας καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου 
ή υποδείγματος, ενημερώνει το Γραφείο σχετικά με την ημερομηνία 
κατάθεσης της ανταγωγής και την έκδοση απόφασης με ισχύ δεδικασμένου 
και αποστέλλει σε αυτό αντίγραφο της απόφασης. Το Γραφείο σημειώνει τα 

Καν 86 παρ. 2 και 4
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γεγονότα αυτά στο Μητρώο και οποιοσδήποτε από τους διαδίκους μπορεί 
να ζητάει πληροφορίες.  
 

Σε περίπτωση ανταγωγής ακυρότητας ενώπιον δικαστηρίου κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων, μπορεί ο δικαιούχος του καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος να ζητήσει να κριθεί η ακυρότητα του 
δικαιώματός του από το Γραφείο; 
 
Ναι. Ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν ακρόασης των άλλων 
διαδίκων, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία και να ζητήσει 
από τον εναγόμενο να υποβάλει στο Γραφείο αίτηση περί ακυρότητας, εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας που τάσσεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα για όσο διάστημα διαρκεί η 
αναστολή. 

Καν 86 παρ. 3
Σχετ.: Καν 91 παρ. 3

 

Μπορεί να ασκηθεί ανταγωγή ακυρότητας ενώπιον δικαστηρίου 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων αν το Γραφείο έχει ήδη εκδώσει 
απόφαση με ισχύ δεδικασμένου; 
 
Όχι. Εφόσον το Γραφείο έχει εκδώσει απόφαση επί αιτήσεως με το ίδιο 
αντικείμενο και τους ίδιους λόγους μεταξύ των ιδίων διαδίκων, δεν μπορεί 
να ασκηθεί ανταγωγή ακυρότητας ενώπιον του δικαστηρίου. 
 

Καν 86 παρ. 5

Τί συνέπειες έχει η κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος; 
 
Όταν η απόφαση δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων η 
οποία διατάσσει την ακύρωση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, επιφέρει τα αποτελέσματά της σε όλα τα 
κράτη μέλη.  

Καν 87
Σχετ.: Καν 26
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Θ. Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ  
 
Ποιές αποφάσεις του Γραφείου υπόκεινται σε προσφυγή; 
 
Οι αποφάσεις των εξεταστών κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, του 
τμήματος διαχείρισης των σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων και των 
νομικών θεμάτων καθώς και του ακυρωτικού τμήματος υπόκεινται σε 
προσφυγή.   
 

Καν 55 παρ. 1
Σχετ.: Καν 104 

Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα; 
 
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή δε 
θα παραγάγει αποτελέσματα μέχρι να καταστεί τελεσίδικη. 
  

Καν 55 παρ. 1

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά μη οριστικής απόφασης;  
 
Κατά απόφασης που δεν περατώνει τη διαδικασία ως προς έναν εκ των 
διαδίκων μπορεί να ασκείται προσφυγή μόνο από κοινού με την οριστική 
απόφαση, εκτός εάν η απόφαση επιτρέπει την άσκηση χωριστής προσφυγής.
 

Καν 55 παρ. 2

Ποιος νομιμοποιείται να ασκήσει προσφυγή; 
 
Κάθε διάδικος σε διαδικασία για την οποία εκδόθηκε απόφαση μπορεί να 
ασκήσει προσφυγή κατά αυτής, κατά το μέρος που η απόφαση αυτή δεν τον 
δικαιώνει.  
 

Καν 56 

Σε περίπτωση που ένας εκ των διαδίκων στη διαδικασία ενώπιον του
Γραφείου ασκήσει προσφυγή, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι 
υπόλοιποι;  
 
Οι λοιποί διάδικοι στη διαδικασία επί της οποίας εκδόθηκε η 
προσβαλλόμενη απόφαση καθίστανται αυτοδικαίως διάδικοι και στη 
διαδικασία προσφυγής. 
 

Καν 56 

Ποια η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής; 
 
Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί στο Γραφείο εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης.  
 

Καν 57

Πώς πρέπει να ασκείται η προσφυγή; 
 
Η προσφυγή πρέπει να ασκείται εγγράφως. Λογίζεται ότι έχει ασκηθεί μόνο 
μετά την καταβολή του σχετικού τέλους προσφυγής. Εντός προθεσμίας 

Καν 57
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τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, 
κατατίθεται υπόμνημα όπου εκτίθενται οι λόγοι προσφυγής. 

 
Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο προσφυγής – 
 Βλπτ. Παράρτημα Β 
 

Τί πρέπει να περιλαμβάνει το δικόγραφο της προσφυγής; 
 
Το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να περιλαμβάνει: 
 
α) το όνομα και τη διεύθυνση του προσφεύγοντος, 
β) εφόσον ο προσφεύγων έχει ορίσει εκπρόσωπο, το όνομα και την 
επαγγελματική διεύθυνση του εκπροσώπου, 
γ) δήλωση που να αναφέρει την προσβαλλόμενη απόφαση και να ορίζει το 
βαθμό στον οποίο ζητείται η τροποποίηση ή η ακύρωση της εν λόγω 
απόφασης. 
 

ΚανΕφ 34 παρ. 1

Σε ποια γλώσσα πρέπει να υποβληθεί το δικόγραφο της προσφυγής; 
 
Το δικόγραφο προσφυγής υποβάλλεται στη γλώσσα της διαδικασίας κατά 
την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (δηλαδή, σε μια από τις 
πέντε γλώσσες διαδικασίας του Γραφείου). 
 

ΚανΕφ 34 παρ. 2

Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος; 
 
Υπόμνημα στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι προσφυγής υποβάλλεται εντός 
προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
απόφασης, δηλαδή μέχρι και δύο μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας 
άσκησης της προσφυγής.  
 

Καν 57 παρ. 2

Ποια θα είναι η τύχη ενός δικογράφου προσφυγής που έχει ελλείψεις; 
 
Αν το δικόγραφο προσφυγής δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση 
προσφυγής κατά μη οριστικής απόφασης, το είδος των αποφάσεων που 
υπόκεινται σε προσφυγή, τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα και τους διαδίκους, 
την προθεσμία άσκησης, τον τύπο και το περιεχόμενο του δικογράφου 
προσφυγής, την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους, τη γλώσσα στην 
οποία ασκείται η προσφυγή και την προθεσμία κατάθεσης υπομνήματος στο 
οποίο εκτίθενται οι λόγοι της προσφυγής, το τμήμα προσφυγών θα την 
απορρίψει ως απαράδεκτη, εκτός εάν οι ελλείψεις συμπληρωθούν πριν λήξει 
η προθεσμία της προσφυγής. 
  
Εάν το τμήμα προσφυγών διαπιστώσει ότι η προσφυγή αντίκειται προς 

ΚανΕφ 35 παρ. 1 
Σχετ.: Καν 55, 56, 

57, ΚανΕφ 34 παρ. 1 
στ. γ’ και παρ. 2

ΚανΕφ 35 παρ. 2
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άλλες διατάξεις του Κανονισμού ή του Κανονισμού Εφαρμογής και ιδίως 
ότι το σχετικό δικόγραφο δεν περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του 
προσφεύγοντος και εφόσον ο προσφεύγων έχει ορίσει εκπρόσωπο, το όνομα 
και την επαγγελματική διεύθυνση του εκπροσώπου, ενημερώνει σχετικώς 
τον προσφεύγοντα και τον καλεί να συμπληρώσει τις εν λόγω ελλείψεις 
εντός ορισμένης προθεσμίας. Εάν οι ελλείψεις δεν συμπληρωθούν 
εμπρόθεσμα, το τμήμα προσφυγών απορρίπτει την προσφυγή ως 
απαράδεκτη. 
 

Σχετ.: ΚανΕφ 34
παρ. 1, στ. α΄και β΄

Ποια η συνέπεια αν το τέλος καταβληθεί αφού παρέλθει η προθεσμία 
άσκησης της προσφυγής; 
 
Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και το 
σχετικό τέλος επιστρέφεται στον προσφεύγοντα. 
 

ΚανΕφ 35 παρ. 3

Προβλέπεται δικαίωμα παραίτησης από ασκηθείσα προσφυγή; 
 
Ναι. Στην περίπτωση αυτή ο διάδικος που θα αποσύρει την προσφυγή του 
θα επωμιστεί τα τέλη και τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί ο αντίδικος.   
 

Καν 70 παρ. 3

Ποιός είναι αρμόδιος για την εξέταση της προσφυγής; 
 
Αρμόδιο είναι το τμήμα προσφυγών του Γραφείου.  Καν 106 

Η διαδικασία επί της προσφυγής 

Πώς διεξάγεται η διαδικασία επί της προσφυγής; 
 
Μετά την παραλαβή της προσφυγής από το Γραφείο, εφόσον ο προσφεύγων 
δεν έχει διάδικο, αυτή παραπέμπεται στο τμήμα που εξέδωσε την 
προσβαλλόμενη απόφαση. Αν το τμήμα κρίνει ότι η προσφυγή είναι 
παραδεκτή και βάσιμη, διορθώνει την απόφασή του μέσα σε ένα μήνα από 
την παραλαβή του υπομνήματος που εκθέτει τους λόγους της προσφυγής. 
Διαφορετικά, η προσφυγή παραπέμπεται στο συμβούλιο προσφυγών, χωρίς 
να διατυπωθεί γνώμη επί της ουσίας. 
 
Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διαδικασία ενώπιον του τμήματος που 
εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση εφαρμόζονται κατ' αναλογία στη 
διαδικασία προσφυγής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 
 
Κατά την εξέταση της προσφυγής, το συμβούλιο προσφυγών καλεί τους 
διαδίκους, όσες φορές κρίνει αναγκαίο, να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους, εντός τασσόμενης προθεσμίας, σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που το 
ίδιο έχει απευθύνει σε αυτούς ή που προέρχονται από τους λοιπούς 
διαδίκους.  

Καν 58
«προδικαστική 
παραπομπή»

Καν 59
ΚανΕφ 36 παρ. 1
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Αν το συμβούλιο προσφυγών δικαιώσει τον προσφεύγοντα, αναπέμπει την 
απόφαση στο τμήμα που την εξέδωσε ή κρίνει επί της ουσίας; 
 
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συμβουλίου προσφυγών.  

 

Καν 60 παρ. 1

Τί πρέπει να περιλαμβάνει η απόφαση του συμβουλίου προσφυγών; 
 
Η απόφαση του τμήματος προσφυγών περιέχει: 
α) δήλωση που να πιστοποιεί ότι η απόφαση εκδόθηκε από το τμήμα 
προσφυγών· 
β) την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης· 
γ) τα ονόματα του προέδρου και των άλλων μελών του τμήματος 
προσφυγών που συμμετείχαν στη διαδικασία· 
δ) το όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου της γραμματείας· 
ε) τα ονόματα των διαδίκων και των εκπροσώπων τους· 
στ) κατάλογο των θεμάτων επί των οποίων πρέπει να εκδοθεί απόφαση· 
ζ) συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών· 
η) τους λόγους της απόφασης (σκεπτικό)· 
θ) το διατακτικό, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της απόφασης σχετικά 
με τα δικαστικά έξοδα. 
Η απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα άλλα μέλη του τμήματος 
προσφυγών και από τον υπάλληλο της γραμματείας του εν λόγω τμήματος. 

ΚανΕφ 36 παρ. 2 και 
3

Δεσμεύεται το τμήμα από την απόφαση του συμβουλίου προσφυγών αν 
γίνει αναπομπή της υπόθεσης; 
 
Δεσμεύεται, εφόσον τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης παραμένουν 
τα ίδια. 
 

Καν 60 παρ. 2

Από πότε παράγει αποτελέσματα η απόφαση του συμβουλίου προσφυγών; 
 
Από την τελεσιδικία της, εφόσον δηλαδή δεν ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον 
του Δικαστηρίου εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. Αν 
ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου, η απόφαση του συμβουλίου 
προσφυγών παράγει αποτελέσματα, από την απόρριψή της.  
 

 
Καν 60 παρ. 3

Σχετ.: Καν 61 παρ. 5

Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφεται στον προσφεύγοντα το καταβεβλημένο 
τέλος της προσφυγής; 
 
Το τέλος προσφυγής επιστρέφεται σε περίπτωση προδικαστικής 
αναθεώρησης της προσβαλλόμενης απόφασης ή εφόσον η προσφυγή γίνει 
δεκτή από το τμήμα προσφυγών, εάν η εν λόγω επιστροφή κρίνεται δίκαιη 
λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Σε περίπτωση 
προδικαστικής αναθεώρησης, η επιστροφή του τέλους διατάσσεται από το 

ΚανΕφ 37 παρ. 2
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τμήμα του οποίου έχει προσβληθεί η απόφαση και, στις άλλες περιπτώσεις, 
από το τμήμα προσφυγών. 
 

Προσφυγή κατά αποφάσεων του συμβουλίου προσφυγών 

Προβλέπεται προσφυγή κατά απόφασης του συμβουλίου προσφυγών; 
 
Οι αποφάσεις του συμβουλίου προσφυγών προσβάλλονται με προσφυγή 
ενώπιον του Δικαστηρίου. 
 

Καν 61 παρ. 1

Ποιοι είναι οι λόγοι προσφυγής κατά απόφασης του συμβουλίου 
προσφυγών; 
 
Η προσφυγή μπορεί να ασκείται για λόγους αναρμοδιότητας, παράβασης 
ουσιώδους τύπου, παράβασης της Συνθήκης, του Κανονισμού και 
οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή τους ή λόγω 
κατάχρησης εξουσίας. 
 

Καν 61 παρ. 2

Ποια είναι η προθεσμία προσφυγής κατά απόφασης του συμβουλίου 
προσφυγών;  
 
Η προθεσμία είναι δύο μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης του 
συμβουλίου προσφυγών. 

Καν 61 παρ. 5

Ποιος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο; 
 
Δικαίωμα προσφυγής έχει κάθε συμμετέχων στη διαδικασία ενώπιον του 
συμβουλίου προσφυγών, κατά το μέρος που η απόφαση αυτή δεν τον 
δικαιώνει. 
 

Καν 61 παρ. 4

Ποια είναι τα όρια εξουσίας του Δικαστηρίου; 
 
Το Δικαστήριο δύναται να ακυρώνει ή να τροποποιεί την προσβαλλόμενη 
απόφαση. 
 

Καν 61 παρ. 3
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Ι.  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Ι. Αρμοδιότητα εθνικών δικαστηρίων και εφαρμοστέοι κανόνες 
 

Ποια δικαστήρια είναι αρμόδια να δικάζουν διαφορές σχετικές με 
παραποίηση/απομίμηση και ακυρότητα των κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων;  
 
Δεν είναι όλα τα δικαστήρια των κρατών μελών αρμόδια να δικάζουν τέτοιες 
διαφορές.  Tα κράτη μέλη ορίζουν στο έδαφός τους τον μικρότερο δυνατό 
αριθμό πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εθνικών δικαστηρίων, τα οποία 
ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με τον Κανονισμό. 
 

Καν 80 παρ. 1
"δικαστήρια 

κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγμάτων"

Ποια είναι τα δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων στην 
Ελλάδα; 
 
Αρμόδια να δικάζουν διαφορές σχετικές με την παραποίηση/απομίμηση και 
ακυρότητα των κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων είναι το Πρωτοδικείο 
Αθηνών και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.  
 
Η τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών εκτείνεται στις 
περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, 
Κρήτης, Λαμίας, Ναυπλίου, Πατρών και Πειραιώς  
 
Η τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εκτείνεται στις 
περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, 
Ιωαννίνων και Λάρισας. 
 
Για τον καθορισμό της καθ' ύλην αρμοδιότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του εσωτερικού δικαίου. 
 

αρ. 6 έως 10 ν. 
2943/2001

Τί αρμοδιότητα έχουν τα δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων; 
 
Tα δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων έχουν αποκλειστική 
δικαιοδοσία: 
α) επί αγωγών περί παραποίησης/απομίμησης και αγωγών για επαπειλούμενη 
παραποίηση/απομίμηση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, 
β) επί αγωγών για την διαπίστωση μη παραποίησης/απομίμησης κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων, 
γ) επί αγωγών περί ακυρότητας ενός μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου 
ή υποδείγματος, 
δ) επί ανταγωγών περί ακυρότητας ενός κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, 
οι οποίες ασκούνται στο πλαίσιο των αγωγών βάσει του στοιχείου (α). 

Καν 81
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Πώς κρίνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων; 
 
Κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο έχει 
την κατοικία του ο εναγόμενος ή, αν δεν έχει κατοικία σε ένα από τα κράτη 
μέλη, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο έχει εγκατάσταση. 
Αν ο εναγόμενος δεν έχει ούτε κατοικία ούτε εγκατάσταση στο έδαφος 
κράτους μέλους, οι διαδικασίες αυτές διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων 
του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ο ενάγων ή, αν δεν έχει 
κατοικία σε ένα από τα κράτη μέλη, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος έχει 
εγκατάσταση. 
Αν ούτε ο εναγόμενος ούτε ο ενάγων έχουν τέτοια κατοικία ή εγκατάσταση, 
τότε οι διαδικασίες αυτές διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους όπου εδρεύει το Γραφείο, δηλαδή της Ισπανίας. 
 

Καν 82 παρ. 1, 2 
και 3

Γενική δικαιοδοσία 
της κατοικίας ή της 

εγκατάστασης

Μπορεί να συμφωνηθεί διαφορετική δικαιοδοσία μεταξύ των διαδίκων; 
 
Ναι. Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν παρέκταση αρμοδιότητας.   
 

Καν 82 παρ. 4
Παρέκταση 

αρμοδιότητας

Μπορεί να θεμελιωθεί η κατά τόπον αρμοδιότητα δικαστηρίου κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων με βάση τον τόπο του αδικήματος; 
 
Θεμελιώνεται μόνο στις περιπτώσεις αγωγών περί παραποίησης/απομίμησης 
και αγωγών για επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγμάτων και επί ανταγωγών περί ακυρότητας ενός κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος, οι οποίες ασκούνται στο πλαίσιο τέτοιων αγωγών. 
 

Καν 82 παρ. 5
Δωσιδικία του 

τόπου του 
αδικήματος

Σχετ.: Καν 81 παρ. 
1, στ. α΄ και β΄

Ποια είναι η έκταση της δικαιοδοσίας σε υποθέσεις
παραποίησης/απομίμησης; 

Ένα δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η δικαιοδοσία του 
οποίου βασίζεται στον τόπο κατοικίας του εναγομένου ή σε συμφωνία 
παρέκτασης δικαιοδοσίας είναι αρμόδιο να αποφαίνεται για πράξεις 
παραποίησης/απομίμησης που διεπράχθησαν ή επαπειλούνται να 
διαπραχθούν στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους. 

Ένα δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η δικαιοδοσία του 
οποίου βασίζεται στον τόπο του αδικήματος, είναι αρμόδιο να αποφαίνεται 
μόνο για τις πράξεις που διεπράχθησαν ή επαπειλούνται να διαπραχθούν στο 
έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει το εν λόγω δικαστήριο. 

 

Καν 83 παρ. 1

Καν 83 παρ. 2
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Ποιο δίκαιο εφαρμόζουν τα δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων; 
 
Τα δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων εφαρμόζουν τις 
διατάξεις του Κανονισμού και σε όσα θέματα δεν καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού, το εθνικό τους δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από 
τον Κανονισμό, το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
εφαρμόζει τους δικονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται για διαδικασίες του 
ιδίου τύπου όσον αφορά την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος στο κράτος 
μέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο. 

Καν 88

 
ΙΙ. Κανόνες συνάφειας 
 

Τί συμβαίνει αν εκκρεμεί αγωγή για παραποίηση ή απομίμηση ή 
ακυρότητα σε ένα δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων και 
το κύρος του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος έχει αμφισβητηθεί ήδη 
ενώπιον άλλου δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων με 
ανταγωγή ή έχει κατατεθεί ήδη αίτηση στο Γραφείο περί ακυρότητας 
καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
που επελήφθη μεταγενέστερα αναστέλλει τη διαδικασία, αν δεν υπάρχουν 
ειδικοί λόγοι για τη συνέχιση της δίκης, είτε αυτεπαγγέλτως κατόπιν 
ακροάσεως των διαδίκων είτε κατόπιν αιτήματος ενός των διαδίκων κατόπιν 
ακροάσεως των λοιπών.  
 
Σημείωση: Η διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αναγνωριστικής 
αγωγής περί μη παραποίησης/απομίμησης 

Καν. 91 παρ. 1

Τί θα συμβεί αν το Γραφείο έχει επιληφθεί πρώτο αίτησης ακυρότητας 
καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το κύρος του καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος έχει αμφισβητηθεί ήδη με ανταγωγή ενώπιον 
δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων και αν δεν υπάρχουν 
ειδικοί λόγοι για τη συνέχιση της δίκης, το Γραφείο αναστέλλει τη 
διαδικασία είτε αυτεπαγγέλτως, αφού ακούσει τους διαδίκους είτε κατόπιν 
αιτήματος ενός εκ των διαδίκων και έπειτα από ακρόαση των λοιπών.   
 
Αν ωστόσο, το ζητήσει ένας από τους διαδίκους στην ενώπιον του 
δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων δίκη, το δικαστήριο 
δύναται, αφού ακούσει τους άλλους διαδίκους, να αναστέλλει τη διαδικασία. 
Στην περίπτωση αυτή, το Γραφείο συνεχίζει τη διαδικασία που εκκρεμεί 
ενώπιόν του. 

Καν. 91 παρ. 2
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Πώς προστατεύεται ο δικαιούχος στην περίπτωση που το δικαστήριο 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων αναστείλει την ενώπιόν του 
διαδικασία; 
 
Όταν το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων αναστέλλει τη 
διαδικασία, δύναται να διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για όσο 
διάστημα διαρκεί η αναστολή. 

Καν. 91 παρ. 3

ΙΙΙ. Παράλληλες αγωγές 

Τί θα συμβεί αν έχουν ασκηθεί παράλληλα αγωγές για κοινοτικό και 
εθνικό σχέδιο ή υπόδειγμα σε δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων διαφορετικών κρατών μελών; 
 
Αν ενώπιον των δικαστηρίων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
διαφορετικών κρατών μελών έχουν ασκηθεί με βάση τα ίδια πραγματικά 
περιστατικά και μεταξύ των ιδίων διαδίκων αγωγές περί παραποίησης / 
απομίμησης ή επαπειλούμενης παραποίησης / απομίμησης, η μία για 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα και η άλλη σχετικά με εθνική καταχώριση 
σχεδίου ή υποδείγματος, το οποίο παρέχει ταυτόχρονη προστασία, το 
δικαστήριο, το οποίο επιλαμβάνεται δεύτερο, κηρύσσει αυτεπαγγέλτως 
εαυτό αναρμόδιο υπέρ του δικαστηρίου που επιλήφθηκε πρώτο. Το 
δικαστήριο που αποποιείται τη δικαιοδοσία του, μπορεί να αναστέλλει τη 
διαδικασία, αν αμφισβητείται η δικαιοδοσία του άλλου δικαστηρίου. 
 

Καν 95 παρ. 1
Παράλληλες αγωγές 

Τι θα συμβεί αν ενώ εκκρεμεί αγωγή περί παραποίησης / απομίμησης ή 
επαπειλούμενης παραποίησης / απομίμησης σχεδίου ή υποδείγματος, 
εκδοθεί δικαστική απόφαση επί αγωγής με τα ίδια πραγματικά 
περιστατικά και μεταξύ των ιδίων διαδίκων σχετικά με δικαίωμα επί 
σχεδίου που παρέχει ταυτόχρονη προστασία με το επίδικο σχέδιο ή 
υπόδειγμα; 
 
Το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων που επιλαμβάνεται 
αγωγής περί παραποίησης / απομίμησης ή επαπειλούμενης παραποίησης / 
απομίμησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, απορρίπτει την αγωγή, αν 
έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ουσίας με τα ίδια πραγματικά 
περιστατικά μεταξύ των ιδίων διαδίκων σχετικά με σχέδιο ή υπόδειγμα που 
παρέχει ταυτόχρονη προστασία.  
 
Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται αγωγής περί παραποίησης / απομίμησης ή 
επαπειλούμενης παραποίησης / απομίμησης σχετικά με εθνική καταχώριση 
σχεδίου ή υποδείγματος, απορρίπτει την αγωγή, αν έχει εκδοθεί τελεσίδικη 
απόφαση επί της ουσίας με τα ίδια πραγματικά περιστατικά μεταξύ των 
αυτών διαδίκων σχετικά με κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που παρέχει 
ταυτόχρονη προστασία. 

Καν 95 παρ. 2 και 3
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Σημείωση: Οι ανωτέρω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα ασφαλιστικά μέτρα. 
 

Καν 95 παρ. 4

 
IV. Συρροή βάσεων προστασίας 
 

Μπορεί το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα να προστατεύεται με βάση και 
άλλες διατάξεις; 
 
Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να προστατευτεί και με βάση 
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου ή του δικαίου του οικείου κράτους μέλους 
που εφαρμόζεται επί των καταχωρισμένων σχεδίων ή υποδειγμάτων, των 
εμπορικών σημάτων ή άλλων διακριτικών σημάτων, των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και των υποδειγμάτων χρησιμότητας, των τυπογραφικών 
στοιχείων, της αστικής ευθύνης και του αθέμιτου ανταγωνισμού. 
 

Καν 96 παρ. 1
ν. 1733/1987 
ν. 2239/1994 
ν. 146/1914 

Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται και με βάση το νόμο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας; 
 
Από την ημερομηνία κατά την οποία το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
δημιουργήθηκε ή αποτυπώθηκε με οποιαδήποτε μορφή, προστατεύεται και 
με βάση το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η έκταση και οι 
προϋποθέσεις παροχής της προστασίας, καθώς και ο απαιτούμενος βαθμός 
πρωτοτυπίας, καθορίζονται από το σχετικό νόμο. 
 

Καν 96 παρ. 2

ν. 2121/1993

 
V. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις 
 

Ποιες κυρώσεις μπορεί να επιβάλει ένα κοινοτικό δικαστήριο σχεδίων και 
υποδειγμάτων σε περίπτωση αγωγής περί παραποίησης / απομίμησης ή 
επαπειλούμενης παραποίησης / απομίμησης; 
 
Το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων μπορεί να εκδίδει τις 
ακόλουθες διατάξεις: 
 
α) διάταξη που απαγορεύει στον εναγόμενο να συνεχίσει τις ενέργειες που 
παραποιούν/απομιμούνται ή επαπειλούν να παραποιήσουν/απομιμηθούν 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, 
β) διάταξη περί κατασχέσεως των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, 
γ) διάταξη περί κατασχέσεως υλικών και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται 
πρωτίστως για την κατασκευή των αγαθών παραποίησης/απομίμησης, αν ο 
κάτοχός τους γνώριζε τον σκοπό της χρησιμοποίησης αυτών των υλικών και 
εφαρμογών ή αν αυτός ο σκοπός είναι προφανής από τις περιστάσεις, 
δ) οποιαδήποτε διάταξη επιβάλλει άλλες κυρώσεις που κρίνονται σκόπιμες 
εν προκειμένω και προβλέπονται από το δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του 

Καν 89 παρ. 1



84 
 

ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκαν ή 
επαπειλούνται να διαπραχθούν οι πράξεις παραποίησης/απομίμησης. 
 
Το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων λαμβάνει, σύμφωνα με 
το εθνικό του δίκαιο, μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις που εκδίδει.  

Καν 89 παρ. 2

 
VI. Άλλες αγωγές σχετικά με κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 
 

Από ποια δικαστήρια εκδικάζονται άλλες αγωγές για κοινοτικά σχέδια 
και υποδείγματα; 
 
Εκδικάζονται από τα δικαστήρια τα οποία θα ήταν κατά τόπο και καθ' 
ύλην αρμόδια εάν επρόκειτο για αγωγές σχετικά με εθνικές καταχωρήσεις 
σχεδίων και υποδειγμάτων στο κράτος αυτό. 

 

Καν 93 παρ. 1
Σχετ.: Καν 79 παρ. 1 

και 4
Όταν κανένα δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με τα ανωτέρω  
για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με κοινοτικό υπόδειγμα ή σχέδιο 
(εκτός βέβαια από αγωγή για (επαπειλούμενη) παραποίηση/απομίμηση, 
αγωγή ακυρότητας, ανταγωγή ακυρότητας), σε ποιο δικαστήριο μπορώ 
να προσφύγω; 
 
Σε αυτήν την περίπτωση η αγωγή αυτή μπορεί να ασκείται ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του το Γραφείο, 
δηλαδή της Ισπανίας. 

Καν 93 παρ. 2
Σχετ.: Καν 79 παρ. 1 

και 4
Ποιούς κανόνες ακολουθεί το δικαστήριο που επιλαμβάνεται τέτοιων 
αγωγών; 
 
Το εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται υποθέσεων επί κοινοτικών 
σχεδίων ή υποδειγμάτων (εκτός βέβαια από αγωγή για (επαπειλούμενη) 
παραποίηση/απομίμηση, αγωγή ακυρότητας, ανταγωγή ακυρότητας), 
θεωρεί το σχέδιο ή υπόδειγμα έγκυρο.  
  
Το κύρος του μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν 
καλύπτεται από τεκμήριο εγκυρότητας. Τα δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγμάτων θεωρούν το μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμα έγκυρο, εφόσον ο δικαιούχος του αποδεικνύει ότι διατέθηκε για 
πρώτη φορά στο κοινό εντός της Κοινότητας, μέσα στην τελευταία τριετία 
ή εάν προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία για τον ατομικό χαρακτήρα του 
κοινοτικού σχεδίου ή του υποδείγματός του.  
 
Κατά την εκδίκαση της αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, είναι 
παραδεκτή η ένσταση περί ακυρότητας κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος την οποία προβάλλει ο εναγόμενος με άλλο τρόπο, εκτός 
από ανταγωγή.  
 

 
 
 

Καν 94
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VII. Ασφαλιστικά μέτρα 
 
Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται με τη λήψη 
ασφαλιστικών μέτρων; 
 
Ναι.  
  

Καν 90 παρ. 1

Ποιά δικαστήρια είναι αρμόδια να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα; 
 
Τα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαστηρίων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων είναι αρμόδια για τη 
λήψη ασφαλιστικών μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία κάθε 
κράτους μέλους για τα εθνικά σχέδια και υποδείγματα, ακόμη και αν, βάσει 
του Κανονισμού, αρμόδιο να αποφανθεί επί της κύριας διαφοράς είναι 
δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων άλλου κράτους μέλους. 
 

Καν 90 παρ. 1 και 3

Οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, 
εκτελούνται σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ;  
 
Μόνο οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων των δικαστηρίων κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων, επί διαφορών για τις οποίες αυτά έχουν διεθνή 
δικαιοδοσία, εφαρμόζονται στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους, 
αφού τηρηθεί η διαδικασία για αναγνώριση και εκτέλεση σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 44/2001. Αυτή η δικαιοδοσία είναι αποκλειστική. 

 

Καν 90 παρ. 3
Σχετ.: Καν 82

Μπορεί να αμφισβητηθεί το κύρος του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος κατά την εκδίκαση της αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών 
μέτρων; 
 
Κατά την εκδίκαση της αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων είναι 
παραδεκτή η ένσταση περί ακυρότητας κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
την οποία προβάλλει ο εναγόμενος. 
 
Στις διαδικασίες που απορρέουν από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την 
προστασία μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, τα 
δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων θεωρούν το κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγμα έγκυρο, εφόσον ο δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος αποδεικνύει ότι διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό εντός 
της Κοινότητας, μέσα στην τελευταία τριετία ή εάν προσκομίζει 
αποδεικτικά στοιχεία για τον ατομικό χαρακτήρα του κοινοτικού σχεδίου ή 
του υποδείγματός του. Ο καθού η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δύναται, 
εντούτοις, να προσβάλει το κύρος με ένσταση ή ανταγωγή ακυρότητας. 
 
 

Καν 90 παρ. 2, Καν 
85 παρ. 2
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VIII. Ένδικα μέσα 
 

Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
 
 

Πώς προσβάλλονται οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων; 
 
Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων στις διαδικασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο αγωγών και 
ανταγωγών, υπόκεινται σε έφεση ενώπιον των δευτεροβάθμιων 
δικαστηρίων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. 
 

Καν 92 παρ. 1
Σχετ.: Καν 81 

Ποια είναι τα δευτεροβάθμια δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων στην Ελλάδα; 
 
Δευτεροβάθμια δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων στην 
Ελλάδα έχουν οριστεί το Εφετείο Αθήνας και το Εφετείο Θεσσαλονίκης.  
 
Η τοπική αρμοδιότητα του Εφετείου Αθηνών εκτείνεται στις περιφέρειες 
των Εφετείων Αθηνών, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Κρήτης, Λαμίας, 
Ναυπλίου, Πατρών και Πειραιώς  
 
Η τοπική αρμοδιότητα του Εφετείου Θεσσαλονίκης εκτείνεται στις 
περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, 
Ιωαννίνων και Λάρισας. 
 

αρ. 6 έως 10 ν. 
2343/2001

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την άσκηση έφεσης; 
 
Οι προϋποθέσεις άσκησης εφέσεως ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο 
του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο αυτό. 
 

Καν 92 παρ. 2

Μπορεί να ασκηθεί αναίρεση κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου 
δικαστηρίου κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων; 
 
Οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων υπόκεινται σε αναίρεση, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις. 
 

Καν 92 παρ. 3
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ΙΑ. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
Ι. Αποδεικτικά μέσα 
 

Τί αποδεικτικά μέσα επιτρέπονται ενώπιον του Γραφείου; 
 
Σε κάθε διαδικασία ενώπιον του Γραφείου, επιτρέπονται ιδίως τα 
ακόλουθα αποδεικτικά μέσα: εξέταση των διαδίκων, αίτηση παροχής 
πληροφοριών, προσκόμιση εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, εξέταση 
μαρτύρων, πραγματογνωμοσύνη, έγγραφες, ένορκες ή υπεύθυνες δηλώσεις 
ή δηλώσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους στο οποίο συντάσσονται.  
 
Εφόσον το Γραφείο κρίνει σκόπιμο να ακούσει τους διαδίκους, τους 
μάρτυρες ή τους πραγματογνώμονες ή να προβεί σε αυτοψία, εκδίδει 
σχετική απόφαση, αναφέροντας το αποδεικτικό μέσο, τα προς απόδειξη 
πραγματικά περιστατικά, καθώς και την ημέρα, την ώρα και τον τόπο 
διεξαγωγής της εξέτασης ή της αυτοψίας. 
 
Το επιληφθέν τμήμα του Γραφείου μπορεί να αναθέτει σε ένα από τα μέλη 
του τη διεξαγωγή της αποδεικτικής διαδικασίας. 
 

 

Καν 65, ΚανΕφ 42 
και 43

Διεξάγεται ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Γραφείου; 
 
Καταρχήν η διαδικασία στηρίζεται σε υποβληθέντα από τους διαδίκους 
έγγραφα. Εάν, όμως, το Γραφείο κρίνει απαραίτητη την προφορική 
εξέταση διαδίκου, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, κλητεύει το εν λόγω 
πρόσωπο να εμφανισθεί ενώπιόν του, τουλάχιστον έναν μήνα πριν. Οι 
διάδικοι ενημερώνονται για την εξέταση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα 
ενώπιον του Γραφείου. Έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να 
υποβάλλουν ερωτήσεις στο μάρτυρα ή πραγματογνώμονα.  
 
Εάν η ακρόαση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων ζητείται εκ μέρους ενός 
εκ των διαδίκων, στην απόφαση του Γραφείου ορίζεται η προθεσμία εντός 
της οποίας ο αιτών διάδικος γνωστοποιεί στο Γραφείο τα ονόματα και τις 
διευθύνσεις των μαρτύρων και πραγματογνωμόνων των οποίων ζητεί την 
εξέταση. Και σε αυτήν την περίπτωση παρέχεται προθεσμία κλήτευσης 
τουλάχιστον ενός μηνός, εκτός εάν οι διάδικοι συμφωνήσουν σε βραχύτερη 
προθεσμία. 
 

 

Καν 65, ΚανΕφ 42 
και 43

Πώς γίνεται η κλήτευση των διαδίκων, των μαρτύρων ή των 
πραγματογνωμόνων; 
 
Η προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων, των μαρτύρων ή των 
πραγματογνωμόνων είναι τουλάχιστον ενός μηνός, εκτός εάν 
συμφωνήσουν σε βραχύτερη προθεσμία. 
 
Η κλήση περιέχει: 
 
α) απόσπασμα της απόφασης του Γραφείου περί της ανάγκης διεξαγωγής 
ακροαματικής διαδικασίας, στο οποίο αναφέρονται ιδίως η ημέρα, η ώρα 

ΚανΕφ 42 και 43
Σχετ.: ΚανΕφ 45 

παρ. 2 έως 5
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και ο τόπος διεξαγωγής της διαταχθείσας εξέτασης, καθώς και τα 
πραγματικά περιστατικά στα οποία οι διάδικοι, οι μάρτυρες ή οι 
πραγματογνώμονες θα εξεταστούν· 
β) τα ονόματα των διαδίκων και λεπτομέρειες ως προς τα δικαιώματα που 
μπορούν να επικαλεστούν οι μάρτυρες ή οι πραγματογνώμονες για την 
κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής στην έδρα του Γραφείου. 
 
Με την κλήτευση, το Γραφείο εφιστά την προσοχή στα σημεία τα οποία 
πρέπει, κατά τη γνώμη του, να συζητηθούν ενόψει της έκδοσης απόφασης. 
 

Τί θα συμβεί αν δεν παραστεί ο διάδικος; 
 
Εάν ένας διάδικος δεν παραστεί στην προφορική διαδικασία ενώπιον του 
Γραφείου, παρά τη νομότυπη κλήτευσή του, η διαδικασία μπορεί να 
συνεχιστεί χωρίς αυτόν. 
 

ΚανΕφ 42

Με ποια διαδικασία διορίζει το Γραφείο πραγματογνώμονες και πώς 
ρυθμίζεται ο ρόλος τους; 
 
Ο διορισμός πραγματογνωμόνων γίνεται με εντολή του Γραφείου η οποία 
περιλαμβάνει: 
 
α) ακριβή περιγραφή των καθηκόντων τους· 
β) την προθεσμία υποβολής της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης· 
γ) τα ονόματα των διαδίκων· 
δ) υπόμνηση των δικαιωμάτων που δύνανται να επικαλεστούν σχετικά με 
την κάλυψη των εξόδων τους 
Οι διάδικοι λαμβάνουν αντίγραφο κάθε γραπτής έκθεσης και μπορούν 
επίσης να προτείνουν την εξαίρεση πραγματογνώμονα για λόγους 
ανικανότητας ή για τους ίδιους λόγους στους οποίους βασίζεται η πρόταση 
εξαίρεσης εξεταστή ή μέλους ενός τμήματος του Γραφείου ή του τμήματος 
προσφυγών. Το οικείο τμήμα του Γραφείου αποφαίνεται επί της εξαίρεσης. 
 
Το Γραφείο αποφασίζει τη μορφή των εκθέσεων που υποβάλλουν οι 
πραγματογνώμονες τους οποίους διορίζει. 
 

ΚανΕφ 44
Σχετ.: ΚανΕφ 45 

παρ. 2 έως 4

Σχετ.: αρ. 132 παρ. 
1 και 3 του Καν 

(ΕΚ) 40/94

 

Πώς αντιμετωπίζει το Γραφείο τα δικονομικά ζητήματα για τα οποία δεν 
υπάρχει ρητή πρόβλεψη στους σχετικούς Κανονισμούς για τα κοινοτικά 
σχεδία και υποδείγματα; 
 
Στις περιπτώσεις αυτές, το Γραφείο λαμβάνει υπόψη του τις σχετικές αρχές 
που γίνονται γενικά δεκτές στα κράτη μέλη. 
 

Καν 68

 
ΙΙ. Τήρηση πρακτικών 
 

Τηρούνται πρακτικά της προφορικής και αποδεικτικής διαδικασίας και 
κοινοποιούνται στους διαδίκους; 
 
Συντάσσονται πρακτικά της προφορικής ή της αποδεικτικής διαδικασίας τα 
οποία περιέχουν τα ουσιώδη σημεία των διαδικασιών αυτών, τις σχετικές 

 
 

ΚανΕφ 46
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δηλώσεις των διαδίκων, τις καταθέσεις των διαδίκων, των μαρτύρων ή των 
πραγματογνωμόνων και το αποτέλεσμα τυχόν αυτοψίας και οι διάδικοι 
λαμβάνουν αντίγραφο των πρακτικών. 
Τα πρακτικά που περιέχουν την κατάθεση μάρτυρα, πραγματογνώμονα ή 
διαδίκου διαβάζονται ενώπιον αυτού ή του διαβιβάζονται προς επιθεώρηση. 
Στα πρακτικά γίνεται μνεία ότι τηρήθηκε η διατύπωση αυτή και ότι το 
πρόσωπο που κατέθεσε ενέκρινε τα πρακτικά. Εφόσον δεν παραχωρήσει την 
έγκρισή του, αναφέρονται οι αντιρρήσεις που προέβαλε. 
Τα πρακτικά υπογράφονται από τον υπάλληλο που τα συνέταξε, καθώς και 
από τον υπάλληλο που διηύθυνε την προφορική ή την αποδεικτική 
διαδικασία. 
Το Γραφείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, θέτει στη διάθεση των διαδίκων 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της προφορικής διαδικασίας, είτε 
δακτυλογραφημένα είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναγνώσιμο από 
ηλεκτρονική συσκευή. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά παραδίδονται 
μετά την καταβολή των εξόδων του Γραφείου για την απομαγνητοφώνηση. 
Το ποσό που χρεώνεται καθορίζεται από τον πρόεδρο του Γραφείου. 

 
ΙΙΙ. Το δικαίωμα επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (Restitutio in 
integrum) 
 

Προβλέπεται δικαίωμα επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα 
κατάσταση (Restitutio in integrum); 
Ο αιτών ή ο δικαιούχος καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος ή οποιοσδήποτε άλλος διάδικος σε διαδικασία ενώπιον του 
Γραφείου ο οποίος, παρ' ότι απέδειξε όλη την επιμέλεια που επιβάλλουν οι 
περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει μια προθεσμία έναντι του Γραφείου, 
αποκαθίσταται, μετά από αίτησή του, στα δικαιώματά του, εάν το κώλυμα 
είχε ως άμεση συνέπεια, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, την απώλεια 
δικαιώματος ή ένδικου μέσου. 
 

 

Καν 67

Πώς υποβάλλεται η σχετική αίτηση και ποιός είναι αρμόδιος για την 
εξέτασή της; 
 
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως εντός δύο μηνών αφότου έπαυσε 
να υφίσταται το κώλυμα. Η μη διενεργηθείσα πράξη πρέπει να 
πραγματοποιείται μέσα στην προθεσμία αυτή. Αν η αίτηση δεν υποβληθεί 
εντός έτους από τη λήξη της μη τηρηθείσας προθεσμίας, θεωρείται 
απαράδεκτη. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για ανανέωση της 
καταχώρισης ή μη καταβολής του τέλους ανανέωσης, η πρόσθετη 
προθεσμία των έξι μηνών που παρέχεται στον δικαιούχο (εξάμηνο 
χάριτος), αφαιρείται από την ετήσια προθεσμία. 
 
Η αίτηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να αναφέρει τα πραγματικά 
περιστατικά και τους λόγους που προβάλλονται για την υποστήριξή της. 
Θεωρείται ότι έχει υποβληθεί μόνον αφού καταβληθεί το τέλος 
επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. 
 
Το τμήμα που είναι αρμόδιο να αποφασίσει για τη μη διενεργηθείσα πράξη, 
αποφασίζει και για την αίτηση. 
 

 
 

 
Καν 67 παρ. 2 - 4 
Σχετ.: Καν 13 παρ. 
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Θίγονται δικαιώματα καλόπιστων τρίτων από την επαναφορά των 
πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση; 
 
Εφόσον ο αιτών ή ο δικαιούχος καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος αποκατασταθεί στα δικαιώματά του, δεν μπορεί να τα 
επικαλείται έναντι τρίτου, ο οποίος, κατά το διάστημα μεταξύ της απώλειας 
του δικαιώματος σχετικά με την αίτηση ή την καταχώριση κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος και της δημοσίευσης της μνείας για την 
αποκατάσταση του δικαιώματος αυτού, έθεσε καλόπιστα σε εμπορία 
προϊόντα στα οποία έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοσθεί σχέδιο ή υπόδειγμα το 
οποίο εμπίπτει στο πεδίο προστασίας του καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος. 
 
Ο κατά τα ανωτέρω τρίτος καλόπιστος μπορεί να ασκεί τριτανακοπή κατά 
της απόφασης για αποκατάσταση των δικαιωμάτων του αιτούντος ή του 
δικαιούχου του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος εντός 
δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της μνείας για την 
αποκατάσταση του δικαιώματος. 
 

Καν 67 παρ. 6 και 7

Σε ποιες περιπτώσεις δεν προβλέπεται δικαίωμα επαναφοράς των 
πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση; 
 
Το δικαίωμα αυτό δεν προβλέπεται στις εξής περιπτώσεις: 
 
- Στην περίπτωση απώλειας της εξάμηνης προθεσμίας για την διεκδίκηση 
προτεραιότητας λόγω κατάθεσης σε ένα ή για ένα από τα κράτη της 
σύμβασης των Παρισίων ή της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. 
 
- Στην περίπτωση απώλειας των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος 
επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. 
 
- Στην περίπτωση απώλειας της πρόσθετης εξάμηνης προθεσμίας για την 
υποβολή αίτησης για ανανέωση της καταχώρισης ή μη καταβολής του 
τέλους ανανέωσης.  
 

Καν 67 παρ. 8

Σχετ.: Καν 41 παρ. 
1

Καν 13 παρ. 3

 
ΙV. Δημόσια έρευνα 
 

Είναι ελεύθερη η μελέτη των φακέλων κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων από τρίτους; 
 
Μετά τη δημοσίευση της καταχώρισης του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, ο φάκελος προσφέρεται σε δημόσια έρευνα, κατόπιν 
αιτήματος. 
 
Ωστόσο, οποιοσδήποτε αποδεικνύει έννομο συμφέρον μπορεί, χωρίς τη 
συγκατάθεση του αιτούντος ή του δικαιούχου του καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, να μελετά το φάκελο ενός κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος ακόμα και πριν από τη δημοσίευση ή μετά την 
παραίτηση από αυτόν.  

 
 

Καν 74, ΚανΕφ 72
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Η διάταξη αυτή ισχύει ιδίως εάν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι ο αιτών ή ο 
δικαιούχος καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος έχει προβεί 
σε ενέργειες προκειμένου να επικαλεσθεί έναντι αυτού δικαιώματα βάσει 
του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. 

 
Απαιτείται όμως η συγκατάθεση του δικαιούχου του καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου και υποδείγματος προκειμένου να προσφερθούν σε 
δημόσια έρευνα οι φάκελοι σχετικά με αιτήσεις για την καταχώριση 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων που δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη ή 
οι φάκελοι σχετικά με καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα για 
τα οποία έχει ληφθεί το μέτρο της αναστολής της δημοσίευσης ή για τα 
οποία, κατά την εφαρμογή του μέτρου αυτού, υποβλήθηκε παραίτηση πριν ή 
κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής. 

 
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται από τη μελέτη του φακέλου τα 
ακόλουθα έγγραφα: 

 
α) έγγραφα σχετικά με τον αποκλεισμό ή την εξαίρεση εξεταστή ή μέλους 
του ακυρωτικού τμήματος ή του τμήματος προσφυγών· για το σκοπό αυτό, 
οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου θεωρείται ότι εφαρμόζονται κατ' αναλογία 
σε καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και σε σχετικές 
αιτήσεις  · 
 
β) σχέδια αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, καθώς και κάθε άλλο εσωτερικό 
έγγραφο προοριζόμενο για την κατάρτιση αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων· 
 
γ) έγγραφα για τα οποία ο οικείος διάδικος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
τηρηθούν απόρρητα πριν από την υποβολή της αίτησης για τη μελέτη του 
φακέλου, εκτός εάν η μελέτη τέτοιων εγγράφων δικαιολογείται από 
υπέρτατο έννομο συμφέρον του διαδίκου που επιδιώκει τη μελέτη τους. 
 

Εξαιρέσεις

Με ποια διαδικασία γίνεται η μελέτη φακέλου καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος; 
 
Η μελέτη των φακέλων καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή 
υποδειγμάτων διενεργείται είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφα ή σε 
τεχνικά μέσα αρχειοθέτησης εάν οι φάκελοι φυλάσσονται κατ' αυτόν τον 
τρόπο. 
 
Το αίτημα για τη μελέτη των φακέλων θεωρείται μη υποβληθέν έως ότου 
καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος. 
 
Εφόσον η μελέτη των φακέλων αφορά αίτηση καταχώρισης κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος ή καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που 
αποτελεί αντικείμενο αναστολής της δημοσίευσης, από το οποίο, εξαιτίας 
της εν λόγω αναστολής, υπήρξε παραίτηση πριν ή κατά την εκπνοή της 
σχετικής περιόδου ή το οποίο λογίζεται ότι δεν παρήγαγε εξ υπαρχής κανένα 
από τα αποτελέσματα που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, το αίτημα 
περιλαμβάνει στοιχεία και αποδείξεις βάσει των οποίων: 
 

 

ΚανΕφ 74
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α) ο αιτών ή ο δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος συναίνεσε 
προς τη μελέτη, ή 
 
β) ο αιτών τη μελέτη απέδειξε ότι διαθέτει έννομο συμφέρον για τη μελέτη 
του φακέλου, ιδίως εφόσον ο αιτών ή ο δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος έχει δηλώσει ότι μετά την καταχώριση του σχεδίου ή 
υποδείγματος θα επικαλεστεί τα απορρέοντα από αυτό δικαιώματα έναντι 
του αιτούντος τη μελέτη. 
 
Η μελέτη των φακέλων διενεργείται στους χώρους του Γραφείου. Κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, η μελέτη πραγματοποιείται με τη χορήγηση 
αντιγράφων των εγγράφων που περιέχουν οι φάκελοι· η χορήγηση των εν 
λόγω αντιγράφων συνεπάγεται την καταβολή τέλους. Το Γραφείο εκδίδει, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος, επικυρωμένα ή μη επικυρωμένα αντίγραφα της 
αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή των εγγράφων 
του φακέλου για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί αντίγραφο, κατόπιν
καταβολής σχετικού τέλους. 
 

 
Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλου 
βλπτ. Παράρτημα Β 
 

 

Πώς γίνεται η μελέτη φακέλου αν η καταχώριση υπόκειται σε αναστολή 
δημοσίευσης; 
 
Εφόσον η καταχώριση υπόκειται σε αναστολή δημοσίευσης,  
 
α) η πρόσβαση στο μητρώο η οποία παρέχεται σε πρόσωπα άλλα από τον 
δικαιούχο περιορίζεται στο όνομα του δικαιούχου, το όνομα κάθε 
εκπροσώπου, την ημερομηνία κατάθεσης και καταχώρισης, τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης και τη μνεία αναστολής της δημοσίευσης· 
 
β) τα επικυρωμένα ή μη επικυρωμένα αποσπάσματα του μητρώου 
περιλαμβάνουν μόνο το όνομα του δικαιούχου, το όνομα κάθε εκπροσώπου, 
την ημερομηνία κατάθεσης και καταχώρισης, τον αριθμό πρωτοκόλλου της 
αίτησης και τη μνεία αναστολής της δημοσίευσης, εκτός εάν το αίτημα έχει 
υποβληθεί από τον δικαιούχο ή από τον εκπρόσωπο αυτού. 
 

 
 

ΚανΕφ 73

Αντί για μελέτη φακέλου, μπορεί να ζητηθεί από το Γραφείο κοινοποίηση 
ορισμένων μόνο στοιχείων; 
 
Το Γραφείο μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος και καταβολής σχετικού 
τέλους, να κοινοποιήσει πληροφορίες που περιέχονται σε οποιονδήποτε 
φάκελο κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος για το οποίο έχει κατατεθεί 
αίτηση ή σε οποιονδήποτε φάκελο καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος. Ωστόσο, το Γραφείο δύναται να απαιτήσει να γίνει χρήση της 
δυνατότητας μελέτης του ίδιου του φακέλου, εάν το κρίνει σκόπιμο λόγω 
του όγκου των πληροφοριών που πρόκειται να διατεθούν. 

 
 
 

ΚανΕφ 75
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V. Διόρθωση απόφασης 
 

Μπορεί να διορθωθεί απόφαση του Γραφείου; 
 
Κατόπιν αιτήματος ενός από τους διαδίκους ή ακόμα και αυτεπαγγέλτως, το 
τμήμα που εξέδωσε την απόφαση μπορεί να  διορθώσει μόνο τα γλωσσικά 
και ορθογραφικά λάθη, καθώς και τα προφανή σφάλματα. 
 

 

ΚανΕφ 39

 
 

VI. Εξαίρεση και αποκλεισμός μέλους του Γραφείου 
 

Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται κώλυμα στο πρόσωπο των εξεταστών 
και των μελών των τμημάτων του Γραφείου και των τμημάτων 
προσφυγών;  
 
Τα πρόσωπα αυτά δε μπορούν να συμμετάσχουν στην εκδίκαση υπόθεσης 
στην οποία έχουν προσωπικό συμφέρον ή στην οποία είχαν προηγουμένως 
παρέμβει ως εκπρόσωποι ενός διαδίκου.  

Τα δύο από τα τρία μέλη ακυρωτικού τμήματος δεν πρέπει να έχουν 
συμμετάσχει στην εξέταση της αίτησης ή στη λήψη οριστικής απόφασης, 
επί της υποθέσεως αυτής, στα πλαίσια της ακυρωτικής διαδικασίας. 

Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών δεν μπορούν επίσης να συμμετάσχουν 
σε διαδικασία προσφυγής εάν συνέπραξαν στην έκδοση της απόφασης κατά 
της οποίας στρέφεται η προσφυγή. 

Αν μέλος τμήματος του Γραφείου ή τμήματος προσφυγών κρίνει ότι δεν 
μπορεί να συμμετάσχει στην εκδίκαση υπόθεσης, για έναν από τους λόγους 
που αναφέρονται παραπάνω ή για κάθε άλλο λόγο, ενημερώνει σχετικά το 
τμήμα του Γραφείου ή το τμήμα προσφυγών. 

Τα τμήματα του Γραφείου και τα τμήματα προσφυγών αποφασίζουν χωρίς 
τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μέλους. Για τη λήψη της απόφασης 
αυτής, το μέλος το οποίο απέχει αντικαθίσταται, στο τμήμα του, από τον 
αναπληρωτή του. 

 

αρ. 132 Καν 40/1994 
(όπως παραπέμπεται 

από ΚανΕφ 72)

Μπορεί να ζητηθεί η εξαίρεση εξεταστή μέλους τμήματος του Γραφείου ή 
του τμήματος προσφυγών από διάδικο; 
 
Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση για έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται παραπάνω ή αν εγείρουν υπόνοια μεροληψίας. Η εξαίρεση 
είναι απαράδεκτη εάν ο συγκεκριμένος διάδικος προχώρησε σε 
διαδικαστικές πράξεις μολονότι γνώριζε ήδη τον λόγο εξαίρεσης. Η 
εξαίρεση δεν είναι δυνατόν να βασίζεται στην ιθαγένεια των εξεταστών ή 
των μελών. 
Τα τμήματα του Γραφείου και τα τμήματα προσφυγών αποφασίζουν, στις 
ανωτέρω περιπτώσεις, χωρίς τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μέλους. Για 
τη λήψη της απόφασης αυτής, το μέλος το οποίο έχει εξαιρεθεί, 
αντικαθίσταται, στο τμήμα του, από τον αναπληρωτή του. 
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VII. Έξοδα διαδικασίας 
 

Πώς ρυθμίζονται τα έξοδα της αποδεικτικής διαδικασίας; 
 
Το Γραφείο μπορεί να εξαρτά τη διεξαγωγή της αποδεικτικής διαδικασίας 
από την καταβολή, εκ μέρους του αιτούντος διαδίκου, ενός ποσού 
καθοριζόμενου βάσει κατά προσέγγιση υπολογισμού των προβλεπομένων 
εξόδων. 
 
Οι κλητευθέντες και μη κλητευθέντες από το Γραφείο μάρτυρες και 
πραγματογνώμονες που παρουσιάζονται ενώπιόν του δικαιούνται επιστροφή 
ευλόγων εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Το Γραφείο δύναται να χορηγήσει 
προκαταβολή επί των εξόδων αυτών.  
 
Οι μάρτυρες που δικαιούνται επιστροφή των εξόδων δικαιούνται επίσης 
εύλογη αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, οι δε πραγματογνώμονες 
δικαιούνται αμοιβή για την εργασία τους. Οι καταβολές αυτές 
πραγματοποιούνται προς τους μάρτυρες και πραγματογνώμονες μετά την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, εφόσον οι μάρτυρες ή 
πραγματογνώμονες έχουν κλητευθεί από το Γραφείο κατόπιν δικής του 
πρωτοβουλίας. 
 
Τα ποσά και οι προκαταβολές που οφείλονται σε μάρτυρες και 
εμπειρογνώμονες καθορίζονται από τον πρόεδρο του Γραφείου και 
δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα του Γραφείου. 
 
Η τελική ευθύνη για τα οφειλόμενα ή καταβληθέντα ποσά, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, βαρύνει: 
 
α) το Γραφείο, εφόσον κρίνει εξ ιδίας πρωτοβουλίας σκόπιμο να ακούσει 
τους μάρτυρες ή πραγματογνώμονες· ή 
 
β) τον διάδικο που ζήτησε την προφορική εξέταση μαρτύρων ή 
πραγματογνωμόνων, με την επιφύλαξη της απόφασης για την κατανομή και 
τον καθορισμό των εξόδων. Κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα προκαταβολή 
επιστρέφεται από τον διάδικο στο Γραφείο. 

 

ΚανΕφ 45
Σχετ.: Καν 70 και 71 

και ΚανΕφ 79

Με ποιους κανόνες γίνεται η κατανομή των εξόδων στις ενώπιον του 
Γραφείου διαδικασίες; 
 
Ο ηττηθείς διάδικος σε διαδικασία ακυρότητας καταχωρισμένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή σε διαδικασία προσφυγής βαρύνεται 
με τα τέλη που κατέβαλε ο αντίδικος καθώς και όλα τα συναφή δικαστικά 
έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των οδοιπορικών και εξόδων διαμονής 
καθώς και της αμοιβής εκπροσώπου, συμβούλου ή δικηγόρου, εντός των 
ορίων που έχουν επιβληθεί για κάθε κατηγορία εξόδων σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπει ο εκτελεστικός κανονισμός. 
 
Εντούτοις, στο βαθμό που τυχόν οι διάδικοι νίκησαν και ηττήθηκαν 
μερικώς, ή εάν αυτό υπαγορεύεται από λόγους ευθυδικίας, το ακυρωτικό 
τμήμα ή το συμβούλιο προσφυγών αποφασίζει διαφορετική κατανομή των 
εξόδων. 
 

 
 

Καν 70
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Ο διάδικος ο οποίος περατώνει τη διαδικασία παραιτούμενος από 
καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ή μη ανανεώνοντας την 
καταχώρισή του ή αποσύροντας την αίτηση περί ακυρότητας ή την 
προσφυγή του, βαρύνεται με τα τέλη και τα έξοδα στα οποία έχει 
υποβληθεί κατά τα ανωτέρω ο αντίδικος. 
 
Σε περίπτωση καταργήσεως της δίκης, το ακυρωτικό τμήμα ή το 
συμβούλιο προσφυγών κανονίζει τα έξοδα κατά την κρίση του. 
 
Εφόσον οι διάδικοι συμφωνήσουν ενώπιον του ακυρωτικού τμήματος ή 
του συμβουλίου προσφυγών για κατανομή των εξόδων διαφορετική από 
εκείνη που προβλέπεται, το οικείο τμήμα λαμβάνει υπό σημείωση αυτή τη 
συμφωνία. 
 
Η γραμματεία του ακυρωτικού τμήματος ή του συμβουλίου προσφυγών 
ορίζει, κατόπιν αιτήσεως, το ποσό των εξόδων που πρέπει να καταβληθεί 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 
Tο ποσό αυτό μπορεί να επανεξετάζεται με απόφαση του ακυρωτικού 
τμήματος ή του συμβουλίου προσφυγών κατόπιν αιτήσεως που 
υποβάλλεται.  
 
Εκτέλεση των αποφάσεων για τον καθορισμό των εξόδων 
 
1. Η τελεσίδικη απόφαση του Γραφείου σχετικά με τον καθορισμό του 
ποσού των εξόδων είναι τίτλος εκτελεστός. 
 
2. Η αναγκαστική εκτέλεση διέπεται από τους κανόνες της πολιτικής 
δικονομίας που ισχύουν στο κράτος στο έδαφος του οποίου διεξάγεται η 
εκτέλεση. Ο εκτελεστήριος τύπος περιάπτεται στην απόφαση, χωρίς άλλο 
έλεγχο πέρα από τον έλεγχο της γνησιότητας του τίτλου, από την εθνική 
αρχή την οποία ορίζει η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους για το σκοπό 
αυτό, η οποία τη γνωστοποιεί στο Γραφείο και στο Δικαστήριο. 
 
3. Μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων αυτών κατ' αίτηση του 
ενδιαφερομένου, ο επισπεύδων μπορεί να προβαίνει σε αναγκαστική 
εκτέλεση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, προσφεύγοντας απευθείας στο 
αρμόδιο όργανο. 
 
4. Η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να αναστέλλεται μόνο με απόφαση του 
Δικαστηρίου. Εντούτοις, ο έλεγχος της νομιμότητας των μέσων εκτέλεσης 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του οικείου κράτους μέλους. 
 

Καν 71
 

 
VIII. Γλώσσα διαδικασίας 
 

Ποια γλώσσα μπορώ να χρησιμοποιήσω ενώπιον του Γραφείου για άλλες 
αιτήσεις; 
 
Κάθε αίτηση ή δήλωση άλλη από την αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας, ή 
δήλωση παραίτησης σχετικά με καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγμα κατατίθεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Γραφείου 

 ΚανΕφ 80
Σχετ.: Καν 98,
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(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά). 
 
Κάθε αίτηση ή δήλωση σχετικά με την αίτηση καταχώρισης κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να κατατεθεί στη γλώσσα που 
χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος ή στη δεύτερη από τις γλώσσες που υπέδειξε ο 
αιτών στην αίτησή του· 
 
Εφόσον χρησιμοποιείται έντυπο που διατίθεται από το Γραφείο, αυτό 
συντάσσεται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, 
υπό τον όρο ότι συμπληρώνεται σε μια από τις γλώσσες του Γραφείου, όσον 
αφορά τα στοιχεία του κειμένου. 
 

Ποια είναι η προβλεπόμενη γλώσσα κατά τη γραπτή διαδικασία ενώπιον 
του Γραφείου; 
 
Στη γραπτή διαδικασία ενώπιον του Γραφείου οι διάδικοι μπορούν να 
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις γλώσσες του Γραφείου. Εάν η 
επιλεγείσα γλώσσα δεν είναι η γλώσσα της διαδικασίας, ο διάδικος 
υποβάλλει μετάφραση στη γλώσσα αυτή εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία κατάθεσης του πρωτοτύπου. 
 
Εφόσον ο αιτών την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο 
μοναδικός διάδικος στις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου και η γλώσσα 
που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν είναι μια από τις γλώσσες του 
Γραφείου, η μετάφραση μπορεί επίσης να υποβληθεί στη δεύτερη γλώσσα 
που υποδεικνύει ο αιτών στην αίτησή του. 
 
Έγγραφα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες ενώπιον του 
Γραφείου υποβάλλονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Κοινότητας. 
Εφόσον η γλώσσα των εν λόγω εγγράφων δεν είναι η γλώσσα της 
διαδικασίας, το Γραφείο μπορεί να απαιτήσει την προσκόμιση μετάφρασης, 
εντός οριζόμενης από αυτό προθεσμίας, στη γλώσσα αυτή ή, κατ' επιλογήν 
του διαδίκου, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες του Γραφείου. 
 

 

ΚανΕφ 81

Ποια είναι η προβλεπόμενη γλώσσα κατά την προφορική διαδικασία 
ενώπιον του Γραφείου; 
 
Οι διάδικοι σε προφορική διαδικασία ενώπιον του Γραφείου μπορούν, αντί 
της γλώσσας της διαδικασίας, να χρησιμοποιούν μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπουν διερμηνεία 
προς τη γλώσσα της διαδικασίας. 
 
Όταν η προφορική διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας 
σχετικά με την αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος, ο αιτών 
μπορεί να χρησιμοποιεί είτε τη γλώσσα της αίτησης είτε τη δεύτερη γλώσσα 
που υποδεικνύει στην αίτησή του. 
 
Κατά την προφορική διαδικασία σχετικά με αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή 
υποδείγματος, το προσωπικό του Γραφείου μπορεί να χρησιμοποιεί είτε τη 
γλώσσα της αίτησης είτε τη δεύτερη γλώσσα που υποδεικνύει ο αιτών. Σε 

 
 

ΚανΕφ 82
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κάθε άλλη προφορική διαδικασία, το προσωπικό του Γραφείου μπορεί να 
χρησιμοποιεί, αντί της γλώσσας της διαδικασίας, μια από τις άλλες γλώσσες 
του Γραφείου, υπό την προϋπόθεση ότι ο διάδικος ή οι διάδικοι συμφωνούν 
επ' αυτής. 
 
Κατά την αποδεικτική διαδικασία, οι διάδικοι, οι μάρτυρες ή οι 
πραγματογνώμονες που εξετάζονται και οι οποίοι δεν μπορούν να 
εκφραστούν ικανοποιητικά στη γλώσσα διαδικασίας μπορούν να 
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Κοινότητας. 
 
Εάν η διεξαγωγή της αποδεικτικής διαδικασίας αποφασίστηκε κατόπιν 
σχετικού αιτήματος ενός εκ των διαδίκων, οι διάδικοι, οι μάρτυρες ή οι 
πραγματογνώμονες που εκφράζονται σε γλώσσα άλλη από τη γλώσσα 
διαδικασίας εξετάζονται μόνο εφόσον ο διάδικος που υπέβαλε το αίτημα 
εξασφαλίσει διερμηνεία στη γλώσσα αυτή. 
 
Σε διαδικασίες σχετικά με την αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος, 
αντί της γλώσσας της αίτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δεύτερη γλώσσα 
την οποία υποδεικνύει ο αιτών. 
 
Στις διαδικασίες όπου υπάρχει ένας μόνο διάδικος, το Γραφείο μπορεί, 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου διαδίκου, να επιτρέψει παρέκκλιση 
από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. 
 
Εάν οι διάδικοι και το Γραφείο συμφωνούν, μπορεί κατά την προφορική 
διαδικασία να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της 
Κοινότητας. 
 
Το Γραφείο, εφόσον παρίσταται ανάγκη, παρέχει με δικά του έξοδα 
διερμηνεία στη γλώσσα διαδικασίας ή, όπου ενδείκνυται, στις άλλες 
γλώσσες του, εκτός εάν η ευθύνη για τη διερμηνεία αυτή βαρύνει έναν εκ 
των διαδίκων. 
 
Καταθέσεις του προσωπικού του Γραφείου, των διαδίκων, καθώς και των 
μαρτύρων και πραγματογνωμόνων οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την 
προφορική διαδικασία σε μια από τις γλώσσες του Γραφείου εγγράφονται 
στα πρακτικά στη χρησιμοποιηθείσα γλώσσα. Καταθέσεις που 
πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εγγράφονται στη γλώσσα 
διαδικασίας. 
 

Διορθώσεις στην αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 
σημειώνονται στα πρακτικά στη γλώσσα διαδικασίας. 
 

 
Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη προβλέψεων για τη γλώσσα σε ειδικότερα ζητήματα και 
διαδικασίες, τις οποίες ο αναγνώστης θα βρει στα οικεία κεφάλαια. 
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IX. Επικύρωση και μετάφραση εγγράφων 
 

Αντίγραφα που υποβάλλονται ενώπιον του Γραφείου πρέπει να 
επικυρώνονται; 
 
Τα αντίγραφα των εγγράφων που υποβάλλουν οι ίδιοι οι διάδικοι δεν 
χρειάζονται επικύρωση. 
 

ΚανΕφ 47

Οι μεταφράσεις που υποβάλλονται στο γραφείο πρέπει να είναι 
επικυρωμένες; 
 
Καταρχήν όχι. Εφόσον πρέπει να προσκομιστεί μετάφραση ενός εγγράφου, 
το Γραφείο μπορεί να απαιτήσει την υποβολή, εντός οριζόμενης από αυτό 
προθεσμίας, επικυρωμένης μετάφρασης του πρωτοτύπου κειμένου. Εφόσον 
η επικύρωση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το έγγραφο θεωρείται ότι δεν έχει 
παραληφθεί. Ελλείψει αποδείξεων περί του αντιθέτου, το Γραφείο μπορεί να 
θεωρήσει ότι μια μετάφραση αντιστοιχεί στο οικείο πρωτότυπο κείμενο. 

ΚανΕφ 83 και 84

 
X. Κοινοποιήσεις από το Γραφείο 
 

Πώς γίνονται οι κοινοποιήσεις εγγράφων από το Γραφείο και πώς 
αποδεικνύεται ότι έγιναν; 
 
Στις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, οποιαδήποτε κοινοποίηση 
πραγματοποιείται εκ μέρους του Γραφείου προσλαμβάνει τη μορφή του 
πρωτοτύπου εγγράφου, ενός επικυρωμένου αντιγράφου ή ενός αντιγράφου 
το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Γραφείου, ή ενός εντύπου που παράγεται 
από υπολογιστή και φέρει την εν λόγω σφραγίδα.  
 
Η κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου, με άμεση επίδοση, με 
κατάθεση σε ταχυδρομική θυρίδα στο Γραφείο, με φαξ και άλλα τεχνικά 
μέσα ή με κοινοποίηση μέσω δημοσίευσης. Συγκεκριμένα: 
 
Κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου: 
 
Οι αποφάσεις που αποτελούν αφετηρία προθεσμίας για την άσκηση 
προσφυγής, οι κλητεύσεις και όσα έγγραφα καθορίζονται από τον πρόεδρο 
του Γραφείου κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή με απόδειξη 
παραλαβής.  
 
Οι αποφάσεις και κοινοποιήσεις που αποτελούν αφετηρία άλλης προθεσμίας 
κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή, εφόσον ο πρόεδρος του Γραφείου 
δεν ορίζει διαφορετικά. Όλες οι άλλες κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται με 
απλή επιστολή.  
 
Οι κοινοποιήσεις σε παραλήπτες που δεν έχουν κατοικία, έδρα ή 
εγκατάσταση στην Κοινότητα και οι οποίοι δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο, 
πραγματοποιούνται με την ταχυδρόμηση του προς κοινοποίηση εγγράφου 
ως απλής επιστολής στην τελευταία γνωστή στο Γραφείο διεύθυνση του 
παραλήπτη. Η κοινοποίηση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε μόλις 
ταχυδρομηθεί η επιστολή. 

 

ΚανΕφ 47

Καν 48
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Σε περίπτωση κοινοποίησης με συστημένη επιστολή, με ή χωρίς απόδειξη 
παραλαβής, το έγγραφο θεωρείται ότι επιδόθηκε στον παραλήπτη τη δεκάτη 
ημέρα μετά την κατάθεση της επιστολής στο ταχυδρομείο, εκτός εάν η εν 
λόγω επιστολή δεν φθάσει ποτέ στον προορισμό της ή φθάσει σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. 
 
Σε περίπτωση αμφισβήτησης, εναπόκειται στο Γραφείο να αποδείξει ότι το 
έγγραφο έφθασε στον προορισμό του και, κατά περίπτωση, την ημερομηνία 
παράδοσής του στον παραλήπτη. 
 
Η κοινοποίηση με συστημένη επιστολή, με ή χωρίς απόδειξη παραλαβής, 
θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί, ακόμη και αν ο παραλήπτης αρνηθεί να 
παραλάβει την επιστολή. 
 
Εφόσον η κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου δεν ρυθμίζεται από τα 
παραπάνω, ισχύει το δίκαιο του κράτους στο έδαφος του οποίου 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση. 
 

Κοινοποίηση με άμεση επίδοση: 
 
Η κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στους χώρους του Γραφείου με 
άμεση επίδοση του εγγράφου στον παραλήπτη, ο οποίος πιστοποιεί την 
παραλαβή του εγγράφου κατά την επίδοσή του. 
 

Καν 49

Κοινοποίηση με κατάθεση σε ταχυδρομική θυρίδα στο Γραφείο: 
 
Όταν ο παραλήπτης διαθέτει ταχυδρομική θυρίδα στο Γραφείο, η 
κοινοποίηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με την εναπόθεση του προς 
κοινοποίηση εγγράφου στη θυρίδα αυτή. Γραπτό σημείωμα σχετικά με την 
εναπόθεση προστίθεται στο φάκελο. Η ημερομηνία εναπόθεσης 
σημειώνεται στο προς κοινοποίηση έγγραφο. Η κοινοποίηση θεωρείται ότι 
πραγματοποιήθηκε την πέμπτη ημέρα μετά την εναπόθεση του εγγράφου 
στην ταχυδρομική θυρίδα στο Γραφείο. 
 

Καν 50

Κοινοποίηση με φαξ και άλλα τεχνικά μέσα: 
 
Η κοινοποίηση με φαξ πραγματοποιείται με διαβίβαση είτε του πρωτοτύπου 
είτε αντιγράφου του προς κοινοποίηση εγγράφου. 
 

ΚανΕφ 51

Κοινοποίηση μέσω δημοσίευσης: 
 
Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η διεύθυνση του παραλήπτη ή εάν έχει 
αποδειχθεί ότι είναι αδύνατη η κοινοποίηση, ακόμη και μετά τη δεύτερη 
προσπάθεια του Γραφείου, η κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω 
δημοσίευσης. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται τουλάχιστον στο Δελτίο 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. 
 
 
 

Καν Εφ 52
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Πότε γίνεται η κοινοποίηση προς εκπρόσωπο; 
 
Εάν έχει οριστεί εκπρόσωπος ή όταν ο πρώτος αιτών σε κοινή αίτηση 
θεωρείται ο κοινός εκπρόσωπος, οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται προς 
τον ορισθέντα ή τον κοινό εκπρόσωπο. 
 
Εάν έχουν ορισθεί περισσότεροι του ενός εκπρόσωποι για έναν διάδικο, 
αρκεί η κοινοποίηση σε έναν από αυτούς, εκτός εάν έχει δηλωθεί ειδική 
διεύθυνση αντικλήτου. Εάν περισσότεροι του ενός διάδικοι έχουν ορίσει 
κοινό εκπρόσωπο, αρκεί η κοινοποίηση ενός μόνο εγγράφου στον κοινό 
εκπρόσωπο. 
 

ΚανΕφ 53

Εφόσον ένα έγγραφο παραληφθεί από τον παραλήπτη, εάν το Γραφείο 
αδυνατεί να αποδείξει τη νομότυπη κοινοποίηση του εγγράφου ή εάν δεν 
τηρήθηκαν οι διατάξεις περί κοινοποιήσεως, το εν λόγω έγγραφο λογίζεται 
ότι κοινοποιήθηκε κατά την ημερομηνία την οποία το Γραφείο ορίζει ως 
ημερομηνία παραλαβής. 
 

ΚανΕφ 54

Κοινοποιούνται στους λοιπούς διαδίκους έγγραφα που υποβάλλονται από 
κάποιον διάδικο; 
 
Τα έγγραφα που υποβάλλουν οι διάδικοι και περιέχουν αιτήματα επί της 
ουσίας ή δήλωση παραίτησης από ένα τέτοιο αίτημα κοινοποιούνται 
αυτεπαγγέλτως στους λοιπούς διαδίκους. Η κοινοποίηση είναι προαιρετική, 
εφόσον το έγγραφο δεν περιέχει νέους ισχυρισμούς και η υπόθεση είναι 
ώριμη για την έκδοση απόφασης. 

ΚανΕφ 55

 
XI. Υπολογισμός προθεσμιών 
 

Πώς υπολογίζονται οι προθεσμίες ενώπιον του Γραφείου; 
 
Οι προθεσμίες υπολογίζονται σε πλήρη έτη, μήνες, εβδομάδες ή ημέρες. 
 
Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημέρας κατά την οποία συνέβη το 
γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της. Το γεγονός αυτό μπορεί να είναι 
μια διαδικαστική ενέργεια ή η λήξη άλλης προθεσμίας. Εάν η διαδικαστική 
ενέργεια συνίσταται σε κοινοποίηση, το κρίσιμο γεγονός είναι η παραλαβή 
του κοινοποιηθέντος εγγράφου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 
 
Εφόσον η προθεσμία διαρκεί ένα ή περισσότερα έτη, λήγει το αντίστοιχο 
επόμενο έτος, κατά το μήνα και την ημέρα που αντιστοιχούν κατ' όνομα στο 
μήνα και την ημέρα όπου συνέβη το υπό εξέταση γεγονός. Εάν ο μήνας 
αυτός δεν έχει αντίστοιχη ημέρα, η προθεσμία λήγει την τελευταία ημέρα 
του εν λόγω μήνα. 
 
Όταν η προθεσμία διαρκεί έναν ή περισσότερους μήνες, λήγει τον 
αντίστοιχο επόμενο μήνα, κατά την ημέρα που αντιστοιχεί κατ' όνομα στην 
ημέρα όπου συνέβη το γεγονός. Εφόσον η ημέρα κατά την οποία συνέβη το 
γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι η τελευταία ημέρα του 
μήνα ή εάν ο μήνας που ακολουθεί δεν έχει αντίστοιχη ημέρα, η προθεσμία 
λήγει την τελευταία ημέρα του υπό εξέταση μήνα. 

ΚανΕφ 56 και 58
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Όταν η προθεσμία διαρκεί μία ή περισσότερες εβδομάδες, λήγει την 
αντίστοιχη επόμενη εβδομάδα, κατά την ημέρα που αντιστοιχεί κατ' όνομα 
στην ημέρα όπου συνέβη το γεγονός. 
 
Εάν μια προθεσμία εκπνέει ημέρα κατά την οποία το Γραφείο δεν είναι 
ανοικτό για να παραλάβει τα προς κατάθεση έγγραφα ή κατά την οποία, το 
κανονικό ταχυδρομείο δεν διανέμεται στον τόπο όπου βρίσκεται το 
Γραφείο, η προθεσμία παρατείνεται έως την πρώτη ημέρα κατά την οποία 
ανοίγει το Γραφείο ώστε να παραλάβει τα προς κατάθεση έγγραφα και 
πραγματοποιείται η διανομή κανονικού ταχυδρομείου. 
 
Οι ημέρες κατά τις οποίες το Γραφείο δεν είναι ανοικτό για την παραλαβή 
εγγράφων καθορίζονται από τον πρόεδρο του Γραφείου πριν από την έναρξη 
κάθε ημερολογιακού έτους. 
 
Εάν μια προθεσμία λήγει ημέρα κατά την οποία υπάρχει γενική διακοπή ή 
παρεπόμενη ανωμαλία της διανομής του ταχυδρομείου σε ένα κράτος μέλος 
ή μεταξύ ενός κράτους μέλους και του Γραφείου, η προθεσμία παρατείνεται 
έως την πρώτη ημέρα μετά το τέλος της διακοπής ή της ανωμαλίας για 
διαδίκους που έχουν την κατοικία ή την καταστατική έδρα τους στο οικείο 
κράτος ή που έχουν ορίσει εκπροσώπους με έδρα στο εν λόγω κράτος. 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος είναι το κράτος όπου εδρεύει το 
Γραφείο, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε όλους τους διαδίκους. 
 
Εάν έκτακτες περιστάσεις όπως θεομηνία ή απεργία διακόψουν ή 
διαταράξουν την κανονική λειτουργία του Γραφείου, καθυστερώντας τις 
κοινοποιήσεις του Γραφείου προς τους διαδίκους σχετικά με τη λήξη 
προθεσμίας, οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός των εν 
λόγω προθεσμιών εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται έγκυρα εντός ενός 
μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της καθυστερημένης 
ανακοίνωσης. Η έναρξη και η λήξη οποιασδήποτε τέτοιας διακοπής ή 
ανωμαλίας καθορίζονται από τον πρόεδρο του Γραφείου. 
 

Προβλέπεται δυνατότητα  παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας; 
 
Αυτό είναι δυνατόν όταν το Γραφείο κρίνει ότι το επιβάλλουν οι 
περιστάσεις, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
αρχικής προθεσμίας. Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότεροι διάδικοι, το 
Γραφείο μπορεί να εξαρτήσει την παράταση της προθεσμίας από τη 
σύμφωνη γνώμη των άλλων διαδίκων. 

 

ΚανΕφ 57

 
XII. Διακοπή της διαδικασίας 
 

Σε ποιες περιπτώσεις διακόπτεται η διαδικασία ενώπιον του Γραφείου; 
 
Η διαδικασία ενώπιον του Γραφείου διακόπτεται: 
 
α) σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας του 
αιτούντος ή του δικαιούχου καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, ή του προσώπου που είναι ικανό σύμφωνα με την εθνική 

 
 

ΚανΕφ 59
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νομοθεσία να ενεργεί για λογαριασμό του ενός ή του άλλου· 
 
β) εάν ο αιτών ή ο δικαιούχος καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος κωλύεται νομικά να συνεχίσει τη διαδικασία ενώπιον του 
Γραφείου επειδή εκκρεμεί αγωγή που στρέφεται κατά της περιουσίας του· 
 
Στις περιπτώσεις (β) και (γ) εάν το Γραφείο έχει ενημερωθεί για την 
ταυτότητα του προσώπου που δικαιούται να συνεχίσει ενώπιόν του τη 
διαδικασία, ανακοινώνει στο πρόσωπο αυτό και, ενδεχομένως, σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο ότι η διαδικασία θα επαναληφθεί από την ημερομηνία 
που καθορίζει το Γραφείο. 
 
γ) σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας του 
εκπροσώπου ενός αιτούντος ή δικαιούχου καταχωρισμένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος ή όταν κωλύεται νομικά να συνεχίσει τη διαδικασία 
ενώπιον του Γραφείου επειδή εκκρεμεί αγωγή κατά της περιουσίας του.  
 
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όταν το Γραφείο ειδοποιηθεί για το 
διορισμό νέου εκπροσώπου του αιτούντος ή όταν το Γραφείο αυτό 
κοινοποιήσει στους λοιπούς διαδίκους το διορισμό νέου εκπροσώπου του 
δικαιούχου του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. 
 
Στο βαθμό, όμως, που τα γεγονότα αυτά δεν επηρεάζουν την εξουσιοδότηση 
του εκπροσώπου, η διαδικασία διακόπτεται μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης 
του εκπροσώπου. 
 
Εάν, εντός τριών μηνών από την έναρξη διακοπής της διαδικασίας, το 
Γραφείο δεν ενημερωθεί για το διορισμό νέου εκπροσώπου, κοινοποιεί στον 
αιτούντα ή στο δικαιούχο του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος: 
 
α) στις περιπτώσεις φυσικών ή νομικών πρόσωπων που δεν έχουν την 
κατοικία τους ή την έδρα τους ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή 
εμπορική εγκατάσταση στην Κοινότητα, η αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος θεωρείται ανακληθείσα, εάν η πληροφορία δεν παρασχεθεί 
εντός δύο μηνών από την εν λόγω κοινοποίηση· ή 
 
β) στις περιπτώσεις φυσικών ή νομικών πρόσωπων που έχουν την κατοικία 
τους ή την έδρα τους ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική 
εγκατάσταση στην Κοινότητα, ότι η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον 
αιτούντα ή τον δικαιούχο του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος από την 
ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης. 
 
Οι προθεσμίες, εκτός από την προθεσμία καταβολής των τελών ανανέωσης, 
που ισχύουν έναντι του αιτούντος ή του δικαιούχου του κοινοτικού σχεδίου 
ή υποδείγματος κατά την ημερομηνία διακοπής της διαδικασίας, αρχίζουν 
να τρέχουν εκ νέου από την ημερομηνία επανάληψης της διαδικασίας. 
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ΙΒ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Είναι υποχρεωτικός ο ορισμός εκπροσώπου για τη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου; 
 
Καταρχήν, ο καταθέτης δεν είναι υποχρεωμένος να ορίσει εκπρόσωπο για τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου. 
 

Καν 77 παρ. 1

Σε ποιές περιπτώσεις είναι υποχρεωτικός ο ορισμός εκπροσώπου;  
 
Ο ορισμός εκπροσώπου είναι υποχρεωτικός σε κάθε διαδικασία που 
προβλέπει ο Κανονισμός μόνο αν ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή έδρα ή 
πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ε.Ε. 
Ειδικά όμως για την κατάθεση αίτησης για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου 
ή υποδείγματος τέτοια εκπροσώπηση δεν απαιτείται.  
 

Καν 77 παρ. 2

Μπορεί ο καταθέτης να εκπροσωπείται ενώπιον του Γραφείου από 
υπάλληλό του;  
 
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους ή 
πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην 
Κοινότητα, μπορούν να ορίσουν ως εκπρόσωπό τους ενώπιον του Γραφείου 
από υπάλληλό τους, ο οποίος πρέπει να καταθέτει στο Γραφείο πληρεξούσιο 
που εισάγεται στο φάκελο.  
 
Ο υπάλληλος κοινοτικού νομικού προσώπου μπορεί να εκπροσωπεί και 
άλλα νομικά πρόσωπα που συνδέονται οικονομικά με το πρόσωπο αυτό, 
ακόμη και αν δεν έχουν την κατοικία τους, την έδρα τους ή άλλη 
πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση εντός της 
Κοινότητας. 
 

Καν 77 παρ. 3
ΚανΕφ 62 παρ. 2

Ποιος μπορεί να ορίζεται ως εκπρόσωπος; 
 
Η εκπροσώπηση ενώπιον του Γραφείου γίνεται μόνον: 
 
α) από δικηγόρο ο οποίος δικαιούται να ασκεί δικηγορία σε ένα από τα 
κράτη μέλη και είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας, εφόσον, στο 
συγκεκριμένο κράτος, μπορεί να ενεργεί ως πληρεξούσιος σε θέματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
 
β) από εγκεκριμένο πληρεξούσιο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό 
κατάλογο που τηρεί το Γραφείο, 
 
γ) από κάθε άλλο πρόσωπο εγγεγραμμένο στον ειδικό κατάλογο των 

Καν 78

Σχετ. Καν 40/1994, 
α. 89 παρ. 1β
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εγκεκριμένων πληρεξουσίων για θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων, που 
τηρεί το Γραφείο. 
 

Ποιος μπορεί να εγγραφεί στον ειδικό κατάλογο εγκεκριμένων 
πληρεξουσίων για θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων; 
 
Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο: 
 
α) είναι υπήκοος κράτους μέλους, 
 
β) έχει την επαγγελματική του κατοικία ή τον τόπο εργασίας του στην 
Κοινότητα, 
 
γ) δικαιούται να εκπροσωπεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε θέματα σχεδίων 
και υποδειγμάτων ενώπιον της κεντρικής υπηρεσίας βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας κράτους μέλους ή ενώπιον του Γραφείου Σχεδίων και 
Υποδειγμάτων της Benelux. 
 
Όταν, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, η απονομή της ιδιότητας 
εκπροσώπησης φυσικών ή νομικών προσώπων σε θέματα σχεδίων και 
υποδειγμάτων δεν εξαρτάται από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών 
προσόντων, τα πρόσωπα τα οποία ζητούν την εγγραφή τους στον κατάλογο 
πρέπει να έχουν ασχοληθεί συστηματικά με θέματα σχεδίων και 
υποδειγμάτων ενώπιον της κεντρικής υπηρεσίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
του εν λόγω κράτους τουλάχιστον επί πέντε χρόνια. Ωστόσο, τα πρόσωπα 
των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα για να εξασφαλίζουν, σε θέματα 
σχεδίων ή υποδειγμάτων, την εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων, 
ενώπιον της κεντρικής υπηρεσίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενός εκ των 
κρατών μελών, αναγνωρίζονται επισήμως σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους αυτού, εξαιρούνται από αυτό τον όρο άσκησης επαγγέλματος. 
 
Η εγγραφή στον κατάλογο πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως, 
συνοδευόμενης από βεβαίωση της κεντρικής υπηρεσίας βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας του οικείου κράτους μέλους, η οποία πρέπει να πιστοποιεί ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου. 
 

Σχετ. 78 παρ. 4 και 5

Μπορεί να διαγραφεί εγκεκριμένος πληρεξούσιος από τον ειδικό κατάλογο 
εγκεκριμένων πληρεξουσίων για θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων; 
 
Εγκεκριμένος πληρεξούσιος καταχωρισμένος στον ειδικό κατάλογο 
εγκεκριμένων πληρεξουσίων για θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων μπορεί 
να διαγραφεί από τον κατάλογο αυτό μετά από δικό του αίτημα. 
Προβλέπεται όμως αυτεπάγγελτη διαγραφή του εγκεκριμένου πληρεξουσίου 
από τον σχετικό κατάλογο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

ΚανΕφ 64 παρ. 1 και 
2
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- με δήλωση του, 
 
- σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητάς του, 
 
-  εφόσον απολέσει την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους, 
 
- εφόσον παύσει να έχει την έδρα ή τον τόπο εργασίας του στην Κοινότητα· 
 

Μπορεί να ανασταλεί/διακοπεί η εγγραφή ενός εγκεκριμένου 
πληρεξουσίου στον ειδικό κατάλογο εγκεκριμένων πληρεξουσίων για 
θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων; 
 
Με πρωτοβουλία του Γραφείου αναστέλλεται η εγγραφή ενός εγκεκριμένου 
πληρεξουσίου στον ειδικό κατάλογο, εφόσον προηγουμένως έχει ανασταλεί 
η εξουσιοδότησή του για εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων 
ενώπιον του γραφείου σχεδίων και υποδειγμάτων της Benelux ή της 
κεντρικής υπηρεσίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας του κράτους μέλους. 
 

ΚανΕφ 64 παρ. 3

Μπορούν να επανεγγραφούν στον κατάλογο οι διαγραφέντες 
πληρεξούσιοι; 
 
Οι πληρεξούσιοι που έχουν διαγραφεί επανεγγράφονται στον κατάλογο, 
κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, όταν εκλείψουν οι λόγοι διαγραφής. 
 

ΚανΕφ 64 παρ. 4,
Καν 78 παρ5

Τί συμβαίνει όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες και στην 
αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν 
κατονομάζεται κοινός εκπρόσωπος; 
 
Σε αυτήν την περίπτωση, ο αιτών που αναφέρεται πρώτος στην αίτηση 
θεωρείται ότι είναι ο κοινός εκπρόσωπος. 
 
Εάν, όμως, ένας από τους αιτούντες υπέχει υποχρέωση διορισμού 
εγκεκριμένου πληρεξουσίου, ο εκπρόσωπος αυτός θεωρείται ότι είναι ο 
κοινός εκπρόσωπος, εκτός εάν ο αιτών που αναφέρεται πρώτος στην αίτηση 
έχει επίσης διορίσει εγκεκριμένο πληρεξούσιο.  
 
Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μεσολαβεί μεταβίβαση των 
δικαιωμάτων σε περισσότερα του ενός πρόσωπα και εάν τα πρόσωπα αυτά 
δεν έχουν διορίσει κοινό εκπρόσωπο, αυτός που αναφέρεται πρώτος στην 
αίτηση θεωρείται ότι είναι ο κοινός εκπρόσωπος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, 
το Γραφείο καλεί τα πρόσωπα αυτά να διορίσουν κοινό εκπρόσωπο εντός 
δύο μηνών. Εάν δεν ανταποκριθούν σε αυτή την κλήση, το ίδιο το Γραφείο 
ορίζει τον κοινό εκπρόσωπο. 

ΚανΕφ 61 παρ. 1 και 
2
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Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση όπου τρίτοι ενεργούν από κοινού όσον 
αφορά την υποβολή αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας, καθώς και στην 
περίπτωση συνδικαιούχων καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος. 
 

Πληρεξούσιοι δικηγόροι ή εκπρόσωποι εγγεγραμμένοι στον τηρούμενους 
από το Γραφείο καταλόγους, υποχρεούνται να καταθέτουν πληρεξούσιο;  
 
Η κατάθεση πληρεξουσίου από τα πρόσωπα αυτά δεν είναι υποχρεωτική. 
Εφόσον όμως καταθέσουν στο Γραφείο ενυπόγραφο πληρεξούσιο, αυτό
ενσωματώνεται στους φακέλους.  
 
Αν όμως το ζητήσει ρητά το Γραφείο ή κάποιος από τους διαδίκους σε 
διαδικασία όπου συμμετέχουν αρκετοί διάδικοι, πρέπει να κατατεθεί 
πληρεξούσιο.  
 

ΚανΕφ 62 παρ. 1

Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο πληρεξούσιο έγγραφο – βλπτ. 
Παράρτημα Β 
 

Το πληρεξούσιο πρέπει να είναι γενικό ή ειδικό; 
 
Το πληρεξούσιο μπορεί να καλύπτει μία ή περισσότερες αιτήσεις ή ένα ή 
περισσότερα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα ή μπορεί να 
έχει τη μορφή γενικού πληρεξουσίου που να επιτρέπει στον πληρεξούσιο να 
ενεργεί σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου στις οποίες το 
πρόσωπο που εξέδωσε το εν λόγω πληρεξούσιο είναι διάδικος. 
 

ΚανΕφ 62 παρ. 3

Σε ποια γλώσσα υποβάλλεται το πληρεξούσιο; 
 
Το πληρεξούσιο υποβάλλεται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της 
Κοινότητας. 
 

Σε πόσο χρόνο πρέπει να προσκομιστεί πληρεξούσιο που ζητήθηκε από 
δικηγόρο ή εκπρόσωπο; 
 
Το Γραφείο καθορίζει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 
κατατίθεται το εν λόγω πληρεξούσιο. 
 

ΚανΕφ 62 παρ. 4

Τι θα συμβεί αν δεν κατατεθεί το πληρεξούσιο εντός της ορισμένης 
προθεσμίας;  
 
Εάν το πληρεξούσιο δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, η διαδικασία συνεχίζεται 
με τον εκπροσωπευόμενο, ο οποίος πρέπει να εγκρίνει τις διαδικαστικές 

ΚανΕφ 62 παρ. 4
Σχετ.: Καν 77 παρ. 2
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ενέργειες του εκπροσώπου, εξαιρουμένης της υποβολής της αιτήσεως. Αν 
δεν τις εγκρίνει, θεωρούνται ως μη συντελεσθείσες. Οι προβλέψεις αυτές 
δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν 
έχουν την κατοικία τους ή την έδρα τους ή πραγματική και ενεργό 
βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Κοινότητα.  
 

Μπορεί να ανακληθεί το πληρεξούσιο; 
 
Μπορεί να ανακληθεί με έγγραφο ανάκλησης του πληρεξουσίου, για το 
οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία ό,τι και επί πληρεξουσίων.  
 

ΚανΕφ 62 παρ. 5

Πρέπει η ανάκληση της πληρεξουσιότητας να κοινοποιηθεί στο Γραφείο; 
 
Η ανάκληση της πληρεξουσιότητας πρέπει να κοινοποιηθεί στο Γραφείο 
γιατί ο εκπρόσωπος του οποίου έχει παύσει η πληρεξουσιότητα εξακολουθεί 
να θεωρείται εκπρόσωπος μέχρι τη στιγμή της σχετικής κοινοποίησης. 
 

ΚανΕφ 62 παρ. 6

Ποια η ισχύς του πληρεξουσίου σε περίπτωση θανάτου του 
εξουσιοδοτούντος; 
 
Στην περίπτωση αυτί το πληρεξούσιο δεν παύει να ισχύει έναντι του 
Γραφείου, παρά μόνο αν κάτι τέτοιο ειδικά ορίζεται σε αυτό.  
 

ΚανΕφ 62 παρ. 7

Όταν ο διάδικος έχει ορίσει περισσότερους του ενός εκπροσώπου, αυτοί 
ενεργούν από κοινού ή μεμονωμένα; 
 
Περισσότεροι εκπρόσωποι ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα, 
εκτός αν ορίζει διαφορετικά το πληρεξούσιο.  
 

ΚανΕφ 62 παρ. 8

Μπορεί να χορηγηθεί πληρεξούσιο σε ομάδα εκπροσώπων; 
 
Ναι. Το πληρεξούσιο που χορηγείται σε ομάδα εκπροσώπων θεωρείται ότι 
έχει χορηγηθεί σε οποιονδήποτε εκπρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι ασκεί 
δραστηριότητα στο πλαίσιο της εν λόγω ομάδας. 

ΚανΕφ 62 παρ. 9

Ποιες συνέπειες έχει ο ορισμός εκπροσώπου; 
 
Κάθε κοινοποίηση ή άλλη ανακοίνωση που το Γραφείο απευθύνει προς τον 
νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο παράγει τα ίδια αποτελέσματα με 
εκείνα που θα παρήγαγε αν απευθυνόταν στον εκπροσωπευόμενο. 
 
Κάθε ανακοίνωση που απευθύνεται προς το Γραφείο από τον νομίμως 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο παράγει τα ίδια αποτελέσματα όπως εάν 
προερχόταν από τον εκπροσωπευόμενο.  

ΚανΕφ 63
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ΙΓ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ 
 
Πότε πρέπει να καταβάλλονται τα τέλη; 
 
Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις για την καταβολή των οποίων δεν προβλέπεται 
προθεσμία στον Κανονισμό ή στον Κανονισμό Εφαρμογής θα είναι 
πληρωτέα την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος παροχής της 
υπηρεσίας για την οποία επιβάλλεται το εν λόγω τέλος ή επιβάρυνση 

 

ΚανΤελ 4 παρ. 1

Πώς μπορώ να καταβάλω τα τέλη; 
 

Τα πληρωτέα προς το Γραφείο τέλη και επιβαρύνσεις καταβάλλονται σε 
ευρώ: 

α) με κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του Γραφείου, 

Το Γραφείο τηρεί δύο τραπεζικούς λογαριασμούς: 

 

 
Τράπεζα Banco Bilbao  

Vizcaya Argentaria 

La Caixa 

Διεύθυνση Alicante 
SPAIN 

Alicante 
SPAIN 

Αριθμός λογαριασμού 0182-5596-90-0092222222 2100-2353-01-0700000888 

BIC BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX 

IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 
2222 

ES03 2100 2353 0107 0000 
0888 

 

Τα έξοδα του εμβάσματος επιβαρύνουν τον αποστολέα του.  

 

β) με επίδοση ή αποστολή επιταγών που έχουν εκδοθεί στο όνομα του 
Γραφείου, 

γ) σε μετρητά. 

δ) μέσω τρέχοντος λογαριασμού που ο καταθέτη τηρεί στο Γραφείο 

 
Το Γραφείο διαθέτει προδιατυπωμένο έντυπο αίτησης για τη δημιουργία 
τρέχοντος λογαριασμού στο Γραφείο βλπτ. Παράρτημα Β 
 

ΚανΤελ 5 παρ. 1

Πώς υπολογίζονται τα καταβλητέα τέλη; 
 
Το Γραφείο δημοσιεύει κατάλογο με τα τέλη που κάθε φορά ισχύουν και 
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
(http://oami.europa.eu/en/design/pdf/tfeesen.pdf) - βλπτ. Παράρτημα Γ 
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Τί πρέπει να προσέξει ο καταθέτης κατά την καταβολή των τελών; 
 

Σε κάθε πληρωμή αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που 
πραγματοποιεί την πληρωμή και περιέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες 
ώστε το Γραφείο να είναι σε θέση να εξακριβώνει αμέσως το σκοπό της 
πληρωμής. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιέχονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες: 

α) κατά την καταβολή τέλους καταχώρισης, ο σκοπός της πληρωμής, 
δηλαδή "τέλος καταχώρισης" και, εάν συντρέχει λόγος, ο κωδικός που 
αναφέρει ο αιτών στην αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος· 

β) κατά την καταβολή του τέλους δημοσίευσης, ο σκοπός της πληρωμής, 
δηλαδή "τέλος δημοσίευσης" και, εάν συντρέχει λόγος, ο κωδικός που 
αναφέρει ο αιτών στην αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος· 

γ) όταν το τέλος δημοσίευσης καταβάλλεται κατά τη λήξη της προθεσμίας 
αναστολής ή οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της, αιτήσει του δικαιούχου, ο 
σκοπός της πληρωμής, δηλαδή "τέλος δημοσίευσης" και ο αριθμός 
καταχώρισης της αίτησης· 

δ) κατά την καταβολή του τέλους αναστολής δημοσίευσης, ο σκοπός της 
πληρωμής, δηλαδή "τέλος δημοσίευσης" και, εάν συντρέχει λόγος, ο 
κωδικός που αναφέρει ο αιτών στην αίτηση για καταχώριση κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγματος· 

ε) κατά την καταβολή τέλους ακυρότητας, ο αριθμός καταχώρισης και το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγματος, την ακύρωση του οποίου αφορά η αίτηση και ο σκοπός της 
πληρωμής δηλαδή "τέλος ακυρότητας". 

Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εξακρίβωση του σκοπού της πληρωμής, το 
Γραφείο ζητά από το πρόσωπο που πραγματοποιεί την πληρωμή τη γραπτή 
κοινοποίηση του σκοπού, εντός της προθεσμίας που αυτό ορίζει. Εάν το εν 
λόγω πρόσωπο δεν συμμορφωθεί με το αίτημα έγκαιρα, η πληρωμή 
θεωρείται άκυρη και επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό. 

 

 
 

ΚανΤελ 6

Πότε θεωρείται ότι καταβλήθηκε η πληρωμή; 

 

Η πληρωμή προς το Γραφείο  θεωρείται ότι καταβλήθηκε: 

α) Όταν γίνεται κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του 
Γραφείου, την ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε το ποσό στο 
λογαριασμό· 

β) Όταν γίνεται επίδοση ή αποστολή επιταγών που έχουν εκδοθεί στο όνομα 
του Γραφείου,  την ημερομηνία παραλαβής της επιταγής από το Γραφείο, με 
την επιφύλαξη της είσπραξης της εν λόγω επιταγής· 

γ) Όταν καταβάλλεται σε μετρητά, την ημερομηνία παραλαβής του ποσού 
της πληρωμής σε μετρητά. 

 

 
 
ΚανΤελ 7 παρ. 1 
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Τί θα συμβεί αν ενώ εμπρόθεσμα έχω αποστείλει το έμβασμα ή την 
επιταγή ή έχω κάνει την κατάθεση σε μετρητά, το Γραφείο  τα παραλάβει 
μετά την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας; 
 
Στην περίπτωση αυτή η πληρωμή δεν θεωρείται εκπρόθεσμη εφόσον 
υποβληθούν στο Γραφείο κατάλληλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι 
το πρόσωπο που πραγματοποίησε την πληρωμή: 
 
α) σε ένα κράτος μέλος, εντός της προθεσμίας κατά την οποία έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή: 
i) πραγματοποίησε την πληρωμή μέσω τραπεζικού ιδρύματος, ή 
ii) έδωσε τη δέουσα εντολή σε τραπεζικό ίδρυμα για τη μεταφορά του ποσού 
της πληρωμής, ή 
iii) ταχυδρόμησε από την κρατική ταχυδρομική υπηρεσία ή άλλη ανάλογη, 
επιστολή που έφερε τη διεύθυνση του Γραφείου και περιείχε επιταγή με την 
επιφύλαξη της είσπραξης της εν λόγω επιταγής, και 
β) κατέβαλε επιπλέον επιβάρυνση 10% επί του ανάλογου τέλους ή των 
ανάλογων τελών, έως το ανώτατο ποσό των 200 ευρώ. 
 
Δε θα καταβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση στην περίπτωση που η πληρωμή 
έγινε το αργότερο εντός δέκα ημερών πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
πληρωμής. 
 
Tο Γραφείο ενδέχεται να ζητήσει από το πρόσωπο που πραγματοποίησε την 
πληρωμή να υποβάλει δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την ημερομηνία 
κατά την οποία τηρήθηκε μία από τις ως άνω προϋποθέσεις και, εάν το 
κρίνει σκόπιμο, να καταβάλει την προαναφερθείσα πρόσθετη επιβάρυνση, 
εντός της προθεσμίας που αυτό ορίζει. Εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
παραλείψει να συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα ή εάν τα στοιχεία είναι 
ανεπαρκή ή δεν καταβληθεί εγκαίρως η απαιτούμενη πρόσθετη επιβάρυνση, 
θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη προθεσμία πληρωμής. 
 

ΚανΤελ 7 παρ. 3 και 
4

Τί θα συμβεί αν δεν καταβληθεί ολόκληρο το ποσό εμπρόθεσμα; 

 

Η προθεσμία πληρωμής θεωρείται ότι έχει τηρηθεί μόνον εφόσον έχει 
καταβληθεί εμπρόθεσμα το πλήρες ποσό. Εάν δεν έχει καταβληθεί το 
πλήρες ποσό, το καταβληθέν ποσό θα επιστρέφεται μετά την εκπνοή της 
προθεσμίας πληρωμής. 

Ωστόσο, το Γραφείο έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχει χρονικό περιθώριο 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας, να δώσει την ευκαιρία στο πρόσωπο που 
πραγματοποίησε την πληρωμή να καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό ή, όποτε 
κρίνεται δικαιολογημένο, να παραιτηθεί των οφειλόμενων αμελητέων 
ποσών υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του προσώπου που 
πραγματοποιεί την πληρωμή. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό που καταβάλλεται για την κάλυψη 
ενός τέλους ή επιβάρυνσης είναι υψηλότερο από το προβλεπόμενο, το 
επιπλέον ποσό δεν θα επιστρέφεται εφόσον είναι αμελητέο και εφόσον το 
ενδιαφερόμενο μέρος δεν έχει ζητήσει ρητά την επιστροφή του. 

 

ΚανΤελ 8 και 9
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Προβλέπεται παραγραφή των οικονομικών υποχρεώσεων του Γραφείου 
και των συναλλασσομένων με αυτό; 
 
Το δικαίωμα του Γραφείου να απαιτεί την καταβολή τελών, παραγράφεται 
τέσσερα έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο το τέλος 
κατέστη απαιτητό. Η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με πρόσκληση 
εξόφλησης του τέλους. 
 
Τα δικαιώματα κατά του Γραφείου όσον αφορά την επιστροφή τελών ή 
ποσών που εισπράχθηκαν απ' αυτό καθ' υπέρβαση των οφειλομένων, 
παραγράφονται τέσσερα έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά 
το οποίο γεννήθηκε το δικαίωμα. Η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με 
ειδική προς τούτο γραπτή αίτηση. 
 
 
 
Σε περίπτωση διακοπής της, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει εκ νέου να 
μετράται από την ημερομηνία της διακοπής και λήγει το αργότερο έξι έτη 
μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου 
άρχισε για πρώτη φορά να μετράται, εκτός εάν, εν τω μεταξύ, ασκηθεί 
αγωγή για την ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτή, 
η προθεσμία λήγει το νωρίτερο ένα έτος από την ημερομηνία κατά την 
οποία η απόφαση απέκτησε ισχύ δεδικασμένου. 
 

Καν 69
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

 
 
Κανονιστικά κείμενα 
 
1. Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια 
και υποδείγματα 
2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγματα 
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2007 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του 
Συμβουλίου κατόπιν της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του 
Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2246/2002 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2002 περί των 
πληρωτέων προς το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά τελών, όσον αφορά την 
καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/96 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 1996 σχετικά με τον 
κανονισμό διαδικασίας των τμημάτων προσφυγών του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) 
6. Απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006  για την έγκριση της προσχώρησης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή 
καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η οποία εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 2 
Ιουλίου 1999 (2006/954/ΕΚ) 
7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και (ΕΚ) αριθ. 40/94 ώστε να τεθεί σε ισχύ η 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης 
για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα 
(αποσπασματικά) 
9. Οδηγία 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 
για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων 
10. Σύμβαση περί των διεθνών εκθέσεων που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Noεμβρίου 1928 
(κυρώθηκε με το ν. 5562/1932) 
11. Κατάλογος κρατών – μερών της Διεθνούς σύμβασης των Παρισίων του 1883 «περί προστασίας 
της βιομηχανικής ιδιοκτησίας» (ν. 213/1975) 
12. Κατάλογος κρατών – μερών της Συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου 
13. Ταξινόμηση του Λοκάρνο (ν. 2697/1999) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 
 

Έντυπα διατιθέμενα από το ΓΕΕΑ  
 
1. Αίτηση καταχώρησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 

2. Αίτηση ανανέωσης καταχωρημένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων 

3. Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο (μεταβίβασης, αλλαγής ονόματος και διεύθυνσης, εμπραγμάτου 

δικαιώματος και ακύρωσής του, αναγκαστικής εκτέλεσης, άδειας εκμετάλλευσης) 

4. Αίτηση για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος 

5. Προσφυγή 

6. Αίτηση για μελέτη φακέλων 

7. Πληρεξούσιο  

8. Αίτηση για τη δημιουργία τρέχοντος λογαριασμού στο Γραφείο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

Κατάλογος τελών σε σχέση με τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 
(Κατάλογος Τελών 2009) 

Αιτιολογία Τέλος 

 
Πρόσθετο τέλος 
(για κάθε σχέδιο 
από το 2ο έως το 

10ο) 
 

Πρόσθετο τέλος 
(για κάθε σχέδιο 

από το 
11ο και εφεξής) 

Καταχώριση €230 €115 €50 
Δημοσίευση €120 €60 €30 

Αναστολή δημοσίευσης €40 €20 €10 
 

Πρόσθετο τέλος για 
εκπρόθεσμη καταβολή 
τέλους καταχώρισης 

 

€60 

 
Πρόσθετο τέλος για 

εκπρόθεσμη καταβολή 
τέλους δημοσίευσης 

 

€30 

 
Πρόσθετο τέλος για 

εκπρόθεσμη καταβολή 
τέλους αναστολής 
δημοσίευσης 

 

€10 

 
Πρόσθετο τέλος για 

εκπρόθεσμη καταβολή 
τέλους καταχώρισης για 

πρόσθετα σχέδια 
 

25% του πρόσθετου τέλους 

Ανανέωση (πρώτη  09€ )
Ανανέωση (δεύτερη  021€ )
Ανανέωση (τρίτη  051€ )
Ανανέωση (τέταρτη  081€ )

Πρόσθετο τέλος για 
εκπρόθεσμη ανανέωση 25% του βασικού τέλους 

Αίτηση ακυρότητας  053€ 
Προσφυγή  008€ 

Δικαίωμα επαναφοράς 
των πραγμάτων στην 
προτέρα κατάσταση 

(Restitutio in integrum) 
 

€200 
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Μεταβίβαση αίτησης 
καταχώρισης 

 
 
 
 
 

€200 (με όριο τα €1000) 

 
Μεταβίβαση 
καταχώρισης 

 
 

Εγγραφή άδειας 
εκμετάλλευσης 

 
 

Ακύρωση άδειας 
εκμετάλλευσης 

 
 

Χορήγηση αντιγράφου 
αίτησης, πιστοποιητικού 
ή αποσπάσματος (χωρίς 

επικύρωση) 
 

€10 
 

 
Χορήγηση αντιγράφου 
αίτησης, πιστοποιητικού 

ή αποσπάσματος 
(επικυρωμένου) 

 

€30 

Μελέτη φακέλου €30 
 

Χορήγηση αντιγράφου 
φακέλου (χωρίς 
επικύρωση) 

 

€10 + €1 ανά σελίδα μετά την 10η 

 
Χορήγηση αντιγράφου 
φακέλου (επικυρωμένου) 

 

€30 + €1 ανά σελίδα μετά την 10η 

Communication of File €10 + €1 ανά σελίδα μετά την 10η 
Εξέταση επιστροφής 
τέλους Review of 

Refund 
€100 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο ανωτέρω υπολογισμός τελών αντιστοιχεί σε 1 σχέδιο.





Για το υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκε προγενέστερη καταχώριση κοινοτικού σχεδίου,
του οποίου η προστασία έχει λήξει. Τα στοιχεία της αίτησης δεν αντιστοιχούν στον
πραγματικό καταθέτη.
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 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  

 
 
ΑκυρωτΤμήμα 
 

Ακυρωτικό τμήμα 

αρ. Άρθρο 
 
βλ.  
 

 
Βλέπε 

Γραφείο / ΓΕΕΑ Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς 
 

Δελτίο Δελτίο Κοινοτικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων 
 

ΕπΠροσφ 
 

Επιτροπή Προσφυγών 

Κανονισμός / Καν Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 6/2002 του Συμβουλίου 
της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά 
σχέδια και υποδείγματα 
 

Κανονισμός Εφαρμογής / ΚανΕφ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 της 
Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002 του Συμβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια 
και υποδείγματα 
 

Κανονισμός Τελών / ΚανΤελ 
 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2246/2002 της 
Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2002 περί των 
πληρωτέων προς το Γραφείο Εναρμόνισης στην 
Εσωτερική Αγορά τελών, όσον αφορά την 
καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων 
 

Μητρώο Μητρώο Κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 
 

ν. Νόμος 

παρ. Παράγραφος 
 

πδ Προεδρικό Διάταγμα 
 

στ. 
 

στοιχείο 

Συνθήκη 
 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (όπως ισχύει) 
 

Σχετ. Σχετικά 
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