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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

    • Οι οδηγίες δεν αποτελούν ερμηνεία των νομοθετικών κειμένων και σε περίπτωση αμφιβολίας, υπερισχύουν τα
  τελευταία. 

    • Τα παραδείγματα έχουν επιλεγεί από το Δελτίο Διεθνών Βιομηχανικών Σχεδίων του WIPO  και έχουν διαμορ-
 φωθεί κατάλληλα  για τις ανάγκες των οδηγιών.
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ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1. Τι είναι σχέδιο ή υπόδειγμα; 

 Είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή 
μέ-ρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η 
οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
έχει. Η γραμμή, το περίγραμμα, το σχήμα, η μορφή και 
το χρώμα αποτελούν μεταξύ άλλων, στοιχεία της εξω-
τερικής εμφάνισης ενός προϊόντος. 

2. Τι είναι το πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή 
 υποδείγματος; 

 Το πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υπο-
δείγματος είναι τίτλος προστασίας που χορηγείται στο 
δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και 
έχει ατομικό χαρακτήρα.

3. Πώς προστατεύονται τα σχέδια και υποδείγματα 
 στην Ελλάδα;
 
 Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται, εφόσον 
γίνει καταχώρισή του στον Οργανισμό Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Για την καταχώριση απαιτείται η 
κατάθεση σχετικής αίτησης στον ΟΒΙ. 
 Επίσης, ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται 
στην Ελλάδα εφόσον έχει γίνει διεθνής καταχώριση με 
χώρα προσδιορισμού την Ελλάδα, στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). 

4. Πότε προστατεύεται ένα σχέδιο ή υπόδειγμα; 

 Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα για να προστατεύεται, 
πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις :

•  το σχέδιο ή υπόδειγμα να είναι νέο
• το σχέδιο ή υπόδειγμα να έχει ατομικό χαρακτήρα 

5. Πότε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο;

 Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο, όταν δεν 
έχει διατεθεί στο κοινό πανομοιότυπο σχέδιο ή υπό-
δειγμα μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης (ή την ημερο-
μηνία προτεραιότητας) της αίτησης για τον σχετικό 
τίτλο προστασίας. 
 Πανομοιότυπα θεωρούνται τα σχέδια ή υποδείγμα-
τα των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν μόνο ως 
προς επουσιώδεις λεπτομέρειες.
 Ως διάθεση στο κοινό θεωρείται η δημοσίευση του 
σχεδίου ή υποδείγματος λόγω καταχώρισης , η έκθεση, 
η κυκλοφορία στο εμπόριο και η γνωστοποίησή του με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον ίδιο το δημιουργό ή 
το διάδοχό του πριν την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας. Η παρουσία-
ση του σχεδίου ή υποδείγματος σε τρίτο υπό τον όρο 
τήρησης εχεμύθειας δεν αποτελεί διάθεση στο κοινό.
 Ο νέος χαρακτήρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος 
δεν αναιρείται όταν :
 i. Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό 
 εντός διαστήματος 12 μηνών πριν την κατάθεση 
 της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας 
 από τον ίδιο το δημιουργό ή το διάδοχό του ή 
 τρίτο. 
 ii. Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό 
 εντός διαστήματος 12 μηνών πριν την κατάθεση 
 της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας συ-
 νεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος 
 του δημιουργού ή του διαδόχου του. 
 iii. Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό 
 μέσα στους έξι μήνες πριν την κατάθεση της αίτη-
 σης από τον ίδιο το δημιουργό ή το διάδοχό του 
 με παρουσίασή του σε επίσημα αναγνωρισμένη έκ-
 θεση κατά την έννοια της Σύμβασης για τις διε-
 θνείς εκθέσεις της 22ας Νοεμβρίου 1928 (Ν. 5562/ 
 1932, ΦΕΚ 221, Α’).
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6. Πότε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό χαρα-
 κτήρα;

 Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό χαρακτήρα 
όταν προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη την εντύπω-
ση ότι διαφέρει από προϋπάρχοντα σχέδια ή υποδείγ-
ματα.
 Το σχέδιο ή υπόδειγμα του συστατικού ενός 
σύνθετου προϊόντος προστατεύεται μόνο εάν:

 • το συστατικό, όταν ενσωματωθεί στο σύνθετο 
  προϊόν, παραμένει ορατό κατά τη συνήθη χρήση 
  του προϊόντος και  
 •  τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πληρούν 
  αυτά καθαυτά τις προϋποθέσεις του νέου και του 
  ατομικού χαρακτήρα.

7. Πότε δεν προστατεύεται ένα σχέδιο ή υπόδειγμα;
 
 Δεν παρέχεται προστασία σε ένα σχέδιο ή υπό-
δειγμα όταν:

 • είναι αντίθετο στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη
 • τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος στο 
  οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα υπα-
  γορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λει-
  τουργία 
 • τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του προϊόντος 
  πρέπει κατ’ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακρι-
  βή μορφή και τις διαστάσεις τους για να είναι δυ-
  νατή η συναρμολόγηση ή η μηχανική σύνδεση με 
  άλλο προϊόν. 

 Κατ’ εξαίρεση, ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστα-
τεύεται, όταν καθιστά δυνατή την πολλαπλή συναρμο-
λόγηση ή σύνδεση εναλλασσόμενων μεταξύ τους προϊό-
ντων σε ένα σύστημα αρθρωτών στοιχείων. 

8. Σε τι συνίσταται η προστασία; 

 Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει στο 
δικαιούχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του 
στην Ελλάδα για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ. 
Ενέργειες μεταξύ άλλων όπως η κατασκευή, η προ-
σφορά, η διάθεση στην αγορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή, 
η χρήση του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή 
εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα ή η αποθήκευση 
του προϊόντος συνιστούν χρήση. Ο δικαιούχος μπορεί 
να απαγορεύει σε κάθε τρίτο τη χρήση του σχεδίου ή 

υποδείγματος χωρίς τη συγκατάθεσή του. 
 Ο δικαιούχος δεν νομιμοποιείται να απαγορεύσει 
σε τρίτους τις παρακάτω χρήσεις:

 • ιδιωτικές ενέργειες που γίνονται για μη εμπορι-
  κούς σκοπούς 
 • πράξεις που γίνονται για πειραματικούς ή ερευνη-
  τικούς σκοπούς 
 • αναπαραγωγή του σχεδίου για την παράθεση πα-
  ραδειγμάτων ή στο πλαίσιο διδασκαλίας, υπό την 
  προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται στα συναλλακτικά 
  ήθη, δεν βλάπτει αδικαιολόγητα τη συνήθη εκμε-
  τάλλευση του σχεδίου ή υποδείγματος και γίνεται 
  μνεία της πηγής 
 • η χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος στον εξοπλι-
  σμό πλοίων ή αεροσκαφών ξένης χώρας που ει-
  σέρχονται προσωρινά στην ελληνική επικράτεια ή 
  η επισκευή τους ή η εισαγωγή ανταλλακτικών και 
  εξαρτημάτων για την επισκευή των παραπάνω 
  πλοίων ή αεροσκαφών.

 Ειδικά για τα ανταλλακτικά μηχανοκίνητων οχημά-
των θεσπίζεται εξαίρεση που επιτρέπει την αναπαρα-
γωγή τους από κάθε τρίτο μετά την πάροδο 5 ετών από 
την πρώτη κυκλοφορία στην αγορά του προϊόντος για 
λόγους επισκευής ενός οχήματος. Στο δικαιούχο κατα-
βάλλεται υποχρεωτικά δίκαιη και εύλογη αποζημίωση. 
Στο προϊόν τίθεται η προέλευσή του με ανεξίτηλη σή-
μανση.
 Εάν κατά την ημερομηνία καταχώρισης μιας αίτη-
σης ή την ημερομηνία προτεραιότητας τρίτος χρησιμο-
ποιεί ήδη ένα σχέδιο ή υπόδειγμα ή έχει κάνει προετοι-
μασίες για τη χρήση του, μπορεί να συνεχίσει να το 
χρησιμοποιεί για την επιχείρησή του και τις ανάγκες 
της. 

9. Ποιος έχει δικαίωμα καταχώρισης σχεδίου ή υπο-
 δείγματος; 

 Ο δημιουργός του σχεδίου ή υποδείγματος ή ο 
διάδοχός του (καθολικός ή ειδικός).

10. Τι κίνδυνοι υπάρχουν όταν δεν έχει γίνει καταχώρι-
 ση ενός σχεδίου ή υποδείγματος; 

 Δεν υφίσταται μονοπωλιακό δικαίωμα εκμετάλλευ-
σης του σχεδίου ή υποδείγματος και άρα κάθε τρίτος 
μπορεί να το χρησιμοποιεί και να το εκμεταλλεύεται 
χωρίς τη συγκατάθεσή του.
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11. Για ποιες κατηγορίες προϊόντων μπορεί να ζητηθεί 
 προστασία; 

 Στις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες μπορεί να 
ζητηθεί προστασία συγκαταλέγονται τα κοσμήματα, τα 
είδη ένδυσης και υπόδησης, διατροφής, υφαντουργίας, 
επίπλωσης, διακόσμησης, συσκευασίες, συσκευές και 
μηχανήματα, κατασκευές, παιγνίδια αλλά και πολλές 
άλ-λες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων ακόμα και 
των χαρακτήρων και τυπογραφικών συμβόλων. 

12. Ποια είναι η διαδικασία για την καταχώριση ενός 
 σχεδίου ή υποδείγματος;

 Η διαδικασία καταχώρισης των σχεδίων και υπο-
δειγμάτων στην Ελλάδα είναι απλή και σύντομη :Μετά 
την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία καταχώρι-σης 
του σχεδίου ή υποδείγματος και εφόσον η αίτηση είναι 
κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ εκδίδει το σχετικό τίτλο 
προστασίας. Αυτός μπορεί να ισχύει έως και για 25 έτη 
από την ημερομηνία καταχώρισης, εφόσον ο δι-καιούχος 
το επιθυμεί και προβαίνει στην ανανέωση του τίτλου 
προστασίας ανά 5-ετία καταβάλλοντας στον 
ΟΒΙ τα αντίστοιχα τέλη ανανέωσης. 

13. Ποια είναι η διαδικασία για την κατάθεση της αί-
 τησης για την καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγ-
 ματος και τι πρέπει αυτή να περιλαμβάνει;

 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στον 
ΟΒΙ σε δύο αντίγραφα, το έντυπο της οποίας χορηγεί-
ται από τον Οργανισμό, το οποίο επίσης βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα  του ΟΒΙ, στο διαδίκτυο.
 Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον καταθέτη 
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή τον πληρεξούσιο δικηγό-
ρο του. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση 
κα-τατίθεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ή τον 
πλη-ρεξούσιο δικηγόρο του. 
 Η κατάθεση γίνεται στα γραφεία του ΟΒΙ κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού, 
ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με την απο-
στολή fax. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται  η ημε-
ρομηνία παραλαβής των εγγράφων από τον ΟΒΙ. Σε 
πε-ρίπτωση αποστολής fax, ως ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του 
fax από τον ΟΒΙ, εφόσον μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία παραλαβής του fax περιέλθουν 
στον ΟΒΙ τα πρωτότυπα έγγραφα της αίτησης. 

 Για τη συμπλήρωση της αίτησης ακολουθούνται οι 
οδηγίες του ΟΒΙ που επισυνάπτονται στο έντυπο της 
αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος που 
χορηγείται από τον ΟΒΙ. 
 Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση εφόσον είναι 
κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυ-
πό της και περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

 • Γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου 
  ή υποδείγματος σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντί-
  γραφο της γραφικής παράστασης ή της φωτογρα-
  φίας επικολλάται στον προβλεπόμενο χώρο της αί-
  τησης, ενώ το δεύτερο κατατίθεται στον ΟΒΙ. Η 
  γραφική παράσταση ή η φωτογραφία πρέπει να 
  είναι μαυρόασπρη εκτός αν ζητείται έγχρωμη δη-
  μοσίευση. Η διάσταση των φωτογραφιών δεν μπο-
  ρεί να ξεπερνά τα 16 Χ 16 εκατοστά. Το αντικείμε-
  νο στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγ-
  μα πρέπει να παρουσιάζεται μόνο του χωρίς την 
  παρεμβολή άλλων αντικειμένων, προσώπων ή 
  ζώων, καθαρά και χωρίς σκιάσεις σε θέση συνή-
  θους χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση λέξεων ή κει-
  μένων ή χαρακτηρισμών ή επωνυμιών ή σημάτων 
  επί του αντικειμένου ή επί της φωτογραφίας ή της 
  γραφικής αναπαράστασης. Δε γίνονται δεκτές 
  κατά την κατάθεση φωτογραφίες από φιλμ αμέσου 
  εμφανίσεως, ούτε φωτογραφίες ή γραφικές ανα-
  παραστάσεις σε φωτοτυπία ή όσες δεν μπορούν 
  να αναπαραχθούν σε offset μορφή
 • Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους κατά-
  θεσης και καταχώρισης 
 • Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του πρόσθετου 
  τέλους καταχώρισης, σε περίπτωση πολλαπλής 
  αίτησης

  Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θεωρείται κανο-
νική και της χορηγείται ημερομηνία καταχώρισης. 
  Εκτός από τα προαναφερόμενα έγγραφα, απαιτείται 
κατά περίπτωση και η προσκόμιση των εξής  εγγράφων: 

 • Έντυπο ορισμού του δημιουργού, εφόσον ο κατα-
  θέτης είναι νομικό πρόσωπο ή δεν είναι ο δημιουρ-
  γός του σχεδίου ή υποδείγματος ή ο μοναδικός 
  δημιουργός
 • Έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περί-
  πτωση νομικού προσώπου
 • Πληρεξούσιο έγγραφο σε περίπτωση εκπροσώπη-
  σης του καταθέτη από δικηγόρο
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 • Πιστοποιητικό προτεραιότητας της αρμόδιας αρ-
  χής της χώρας που έγινε η πρώτη κανονική κατά-
  θεση της αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υπο-
  δείγματος μαζί με επίσημο αντίγραφο του σχεδίου 
  ή υποδείγματος, εφόσον διεκδικείται προτεραιό-
  τητα. Εάν το δικαίωμα προτεραιότητας ανήκει σε 
  διαφορετικό πρόσωπο από τον καταθέτη της αίτη-
  σης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος, πρέ-
  πει να προσκομιστεί σύμβαση εκχώρησης του δι-
  καιώματος και βεβαιωμένη μετάφρασή της στην 
  ελληνική γλώσσα αν το κείμενό της είναι ξενό-
  γλωσσο   
 • Βεβαιωμένη μετάφραση του ξενόγλωσσου πιστο-
  ποιητικού προτεραιότητας, εφόσον υπάρχει, στην 
  ελληνική γλώσσα
 • Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι το σχέδιο ή 
  υπόδειγμα παρουσιάστηκε σε επίσημα αναγνωρι-
  σμένη έκθεση κατά την έννοια της σύμβασης για 
  τις διεθνείς εκθέσεις (Ν.5562/1932, ΦΕΚ 221, Α), 
  σε περίπτωση που ο καταθέτης δηλώσει στην αίτη-
  ση ή υπόδειγμά του παρουσιάστηκε  σε επίσημα
  αναγνωρισμένη έκθεση μέσα στους 6  μήνες πριν
  την κατάθεση. 

 Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν 
έχουν υποβληθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης, ο δικαιούχος έχει αποκλειστική προθεσμία 
τεσσάρων μηνών για την προσκόμισή τους. Ο ΟΒΙ ειδο-
ποιεί εγγράφως τον δικαιούχο εντός του τετραμήνου 
για τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου του. Κατ’ εξαίρεση 
το πιστοποιητικό προτεραιότητας, η τυχόν μετάφρασή 
του και η τυχόν σύμβαση εκχώρησης του δικαιώματος 
προτεραιότητας μπορούν να προσκομιστούν μέσα σε 
προθεσμία 10 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότη-
τας. Σε περίπτωση που διεκδικείται πολλαπλή προτε-
ραιότητα, η προθεσμία των 10 μηνών υπολογίζεται από 
την ημερομηνία της πρώτης προτεραιότητας. 
 Εφόσον προσκομιστούν τα παραπάνω έγγραφα 
εντός του τετραμήνου και καταβληθεί στον ΟΒΙ το 
τέλος δημοσίευσης ή το τέλος αναβολής της δημοσί-
ευσης και το τυχόν πρόσθετο τέλος για την περίπτωση 
πολλαπλής αίτησης, η αίτηση θεωρείται πλήρης. 
 Ο καταθέτης μπορεί εκτός από τα προαναφερόμε-
να έγγραφα να επισυνάψει στην αίτησή του :

 • Κατάλογο των προϊόντων στα οποία πρόκειται να 
  ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα 
 • Περιγραφή των στοιχείων που χαρακτηρίζουν το 
  σχέδιο ή υπόδειγμα μέχρι 100 λέξεις. Τεχνικές λε-

 πτομέρειες που σχετίζονται με τη λειτουργία του 
 αντικειμένου στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο 
 ή υπόδειγμα ή πιθανές χρήσεις του ή το υλικό πα-
 ρασκευής του δεν πρέπει να αναφέρονται στο κεί-
 μενο της περιγραφής. 
•  Ταξινόμηση των προϊόντων στα οποία πρόκειται να 
  ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα 
  σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με τη 
  Διεθνή Ταξινόμηση του Διακανονισμού του Λοκάρ-
  νο της 8ης Οκτωβρίου 1968.
•  Δείγμα του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί 
  ή επί του οποίου έχει εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπό-
  δειγμα, εφόσον έχει ζητηθεί αναβολή της δημοσί-
  ευσης. Το δείγμα τοποθετείται σε κλειστό, σφραγι-
  σμένο χαρτοκιβώτιο 30 εκατ. Χ 30 εκατ. κατ’ ανώτα-
  το όριο και βάρους μέχρι 4 κιλών. 

 Κάθε κανονική και πλήρης αίτηση μαζί με τα σχέ-
δια ή υποδείγματα δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ, Τεύχος Β’ Σχέδια και Υπο-
δείγματα) που εκδίδει ο ΟΒΙ μετά την πάροδο 4 μηνών 
από την ημερομηνία καταχώρισης, εκτός εάν ζητηθεί η 
αναβολή της δημοσίευσης, οπότε η δημοσίευση γίνεται 
με τη λήξη της περιόδου αναβολής. 
 Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν εντός του 
τετραμήνου τα απαραίτητα έγγραφα και δεν καταβλη-
θεί το τέλος δημοσίευσης ή το τέλος αναβολής 
δημοσίευσης, ο ΟΒΙ απορρίπτει την αίτηση με αιτιο-
λογημένη απόφαση. Στην αντίθετη περίπτωση χορηγεί 
στο δικαιούχο το πιστοποιητικό καταχώρισης του 
σχεδίου ή υποδείγματος. 
 Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ΟΒΙ δεν 
ελέγχει αν το σχέδιο ή υπόδειγμα είναι νέο ούτε αν έχει 
ατομικό χαρακτήρα, όπως επίσης αν συντρέχει κάποιος 
λόγος εξαίρεσης προστασίας. Για το λόγο αυτό το 
πι-στοποιητικό χορηγείται με ευθύνη του καταθέτη. 
Στοιχεία από τις χορηγήσεις των πιστοποιητικών 
καταχώ-ρισης δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ. 

14. Το χρώμα (ή οι χρωματικοί συνδυασμοί) θεωρείται 
 σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του σχεδίου ή 
 υποδείγματος; Απαιτείται πολλαπλή κατάθεση για 
 την προστασία του ίδιου αντικειμένου όταν έχει δια-
 φορετικά χρώματα (ή χρωματικούς συνδυασμούς) 
 ή αρκεί η αναφορά χρωμάτων στην περιγραφή; 

 Το χρώμα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1α του 
Π.Δ. 259/1997 αποτελεί μέρος του ιδιαίτερου χαρακτη-
ριστικού του σχεδίου ή υποδείγματος. Διαφορετικοί 
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χρωματικοί συνδυασμοί ή χρώμα οδηγούν σε πολλα-
πλή κατάθεση. Η αναφορά ή όχι των χρωμάτων στη 
περιγραφή είναι ευθύνη του καταθέτη. 

15. Οι διαστάσεις (ή ο συνδυασμός διαστάσεων)  θεω-
  ρούνται σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του 
  σχεδίου ή υποδείγματος; Απαιτείται πολλαπλή κα-
  τάθεση για την προστασία του ίδιου αντικειμένου 
  όταν έχει διαφορετικές διαστάσεις (ή συνδυασμούς  
  διαστάσεων); 

 Οι διαφορετικές διαστάσεις του ιδίου σχεδίου για την 
ίδια ταξινόμηση του Διακανονισμού του Λοκάρνο πρέπει 
να αναφερθούν στην περιγραφή. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που οι διαφορετικές 
διαστάσεις συνδυάζονται με διαφορετική ταξινόμηση 
οπότε απαιτείται ξεχωριστή κατάθεση. 

16. Για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει διάφορες 
  εφαρμογές που αντιστοιχούν σε διάφορες ταξινο-
  μήσεις με το Διακανονισμό του Λοκάρνο θα πρέπει 
  να γίνει μία ή περισσότερες αιτήσεις ;

 Όποια σχέδια ή υποδείγματα έχουν πολλαπλές 
εφαρμογές που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ταξινο-
μήσεις απαιτούν για την αποτελεσματική προστασία 
τους διαφορετικές καταθέσεις.

17. Μπορεί να ζητηθεί προστασία για περισσότερα του 
  ενός σχέδια ή υποδείγματα; 
  
 Στην ίδια αίτηση μπορούν να περιληφθούν περισ-
σότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα υπό την προϋ-
πόθεση ότι τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να ενσω-
ματωθούν ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν 
ανήκουν όλα στην ίδια υποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο 
ή στην ίδια σύνθεση στοιχείων (πολλαπλή αίτηση). Ο 
αριθμός των σχεδίων ή υποδειγμάτων που μπορεί να 
περιλαμβάνει μια πολλαπλή αίτηση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πενήντα. 

18. Υπάρχει χρηματική επιβάρυνση για την απόκτηση 
  του σχετικού τίτλου προστασίας; 

 Η προστασία των (βιομηχανικών) σχεδίων ή υπο-
δειγμάτων παρέχεται έναντι συγκεκριμένων τελών. 
 Για την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης σχε-
δίου ή υποδείγματος απαιτείται:

 • η καταβολή τέλους κατάθεσης και καταχώρισης 

(*) βλ. παράρτημα Ι

 • η καταβολή πρόσθετου τέλους καταχώρισης, για 
  κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην 
  αίτηση πέραν του πρώτου

 Εντός τετραμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης 
απαιτείται:

 • η καταβολή τέλους δημοσίευσης ή τέλους αναβο-
  λής δημοσίευσης, αν ο καταθέτης έχει υποβάλει
  αίτημα αναβολής της δημοσίευσης 
 • η καταβολή πρόσθετου τέλους δημοσίευσης ή 
  πρόσθετου τέλους αναβολής δημοσίευσης για 
  κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που περιλαμβάνει η αίτη-
  ση πέραν του πρώτου.

 Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα αναβολής της 
δημοσίευσης, ο καταθέτης υποχρεούται πριν τη λήξη 
της περιόδου αναβολής, να καταβάλει το τέλος δημο-
σίευσης και το τυχόν πρόσθετο τέλος δημοσίευσης, για 
κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που περιλαμβάνει η αίτη-ση 
πέραν του πρώτου.

19. Αν έχει προηγηθεί κατάθεση του σχεδίου ή υπο-
 δείγματος στο εξωτερικό, μπορεί ο δικαιούχος να 
 επικαλεστεί στην Ελλάδα την ημερομηνία της προη-
 γούμενης κατάθεσης; 

 Ο δικαιούχος αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή 
υποδείγματος που έχει κατατεθεί σε μια χώρα-μέλος 
της Σύμβασης των Παρισίων(*) (Νόμος 213/1975, ΦΕΚ 
258, Α’) έχει δικαίωμα προτεραιότητας έναντι τρίτων 
για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα, εφόσον προβεί σε 
κα-τάθεση στην Ελλάδα μέσα σε 6 μήνες από την 
αρχική ημερομηνία κατάθεσης στο εξωτερικό. Για την 
αναγνώ-ριση της προτεραιότητας απαιτείται:

 • να έχει γίνει κανονική κατάθεση μιας αίτησης κα-
  ταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος σε χώρα-
  μέλος της Σύμβασης των Παρισίων. Κανονική θεω-
  ρείται η κατάθεση μιας αίτησης στην οποία δόθηκε 
  ημερομηνία κατάθεσης σύμφωνα με το δίκαιο της  
  χώρας κατάθεσης 
 • να δηλωθεί στην αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή 
  υποδείγματος στον ΟΒΙ, η χώρα, ο αριθμός και η 
  ημερομηνία της πρώτης κατάθεσης
 • να προσκομιστεί στον ΟΒΙ το πιστοποιητικό προτε-
  ραιότητας και η βεβαιωμένη μετάφρασή του στα 
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  ελληνικά μέσα σε 10 μήνες από την ημερομηνία 
  προτεραιότητας καθώς και η τυχόν σύμβαση εκχώ-
  ρησης του δικαιώματος προτεραιότητας. 

  Σε περίπτωση επίκλησης στην αίτηση περισσότε-
ρων ημερομηνιών προτεραιότητας, ως χρόνος προτε-
ραιότητας θεωρείται η ημερομηνία της πρώτης 
αλλοδαπής κατάθεσης. 

20. Μπορεί να γίνει επίκληση στην αίτηση καταχώρι-
  σης σχεδίου ή υποδείγματος της ημερομηνίας 
  προηγούμενης κατάθεσης στον ΟΒΙ για τη διεκδί-
  κηση προτεραιότητας ; 

  Από προηγούμενη κανονική κατάθεση αίτησης Πι-
στοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) ανα-
γνωρίζεται δικαίωμα προτεραιότητας, εφόσον ο δικαι-
ούχος του ΠΥΧ καταθέσει αίτηση καταχώρισης σχεδίου 
ή υποδείγματος για το ίδιο αντικείμενο μέσα σε 6 μήνες 
από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ΠΥΧ. Για 
την αναγνώριση της προτεραιότητας απαιτείται:
 
 • να δηλωθεί στην αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή 
  υποδείγματος στον ΟΒΙ, η χώρα, ο αριθμός και η 
  ημερομηνία της κατάθεσης αίτησης ΠΥΧ
 • να προσκομιστεί στον ΟΒΙ το πιστοποιητικό προτε-
  ραιότητας μέσα σε 10 μήνες από την ημερομηνία 
  προτεραιότητας καθώς και η τυχόν σύμβαση εκχώ-
  ρησης του δικαιώματος προτεραιότητας. 

21. Πώς ζητείται η αναβολή της δημοσίευσης μιας 
  αίτησης ; 

  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της αίτησης επιθυ-
μεί να μην δημοσιευτεί το σχέδιο ή υπόδειγμά του μετά 
την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης, 
υποχρεούται να το δηλώσει κατά την κατάθεση της 
αίτησής του. Στην αίτηση οφείλει να δηλώσει το 
διάστημα της αναβολής το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί 
τους 12 μήνες από την κατάθεση. Για την αναβολή 
καταβάλλεται εντός 4 μηνών από την ημερομηνία 
κατάθεσης τέλος αναβολής δημοσίευσης και τυχόν 
πρόσθετο τέλος, εφόσον η αίτηση περιέχει περισσότερα 
σχέδια ή υποδείγματα. 

22. Ποιά η διάρκεια ισχύος ενός καταχωρημένου σχε-
  δίου ή υποδείγματος;

 Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται για περίο-

δο πέντε ετών από την ημερομηνία καταχώρισής του. 
Ως ημερομηνία καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία 
κανονικής κατάθεσης μιας αίτησης, από την οποία 
αρ-χίζει και η προστασία. 
  Η προστασία μπορεί να ανανεωθεί για πέντε έτη 
μετά από αίτηση του δικαιούχου ή του πληρεξουσίου 
δικηγόρου του στον ΟΒΙ και εφόσον καταβληθεί το 
σχετικό τέλος ανανέωσης. Ο δικαιούχος μπορεί μέχρι 4 
φορές συνολικά να ζητήσει να ανανεωθεί η διάρκεια, 
αφού ο νόμος  θεσπίζει ανώτατο όριο στη διάρκεια 
ισχύος ενός σχεδίου ή υποδείγματος τα 25 έτη από την 
ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης. 
  Η καταβολή του τέλους ανανέωσης πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέσα στο εξάμηνο που προηγείται 
της τελευταίας ημέρας του μήνα κατά τον οποίο λήγει 
η προστασία (π.χ. αν η κατάθεση έγινε στις 25.09.1997, 
τα τέλη της δεύτερης πενταετίας καταβάλλονται από 
01.03.2002 μέχρι τις 30.09.2002). Στο δικαιούχο παρέ-
χεται επιπλέον προθεσμία 6 μηνών εντός της οποίας 
μπορεί να καταβληθεί το σχετικό τέλος ανανέωσης 
προσαυξημένο κατά 50%. Σε περίπτωση που δεν κατα-
βληθεί το τέλος ανανέωσης στις παραπάνω προθε-
σμίες, κάθε δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα παύει να 
ισχύει.

23. Πότε παύει η προστασία;

  Η προστασία που παρέχει ένα καταχωρημένο σχέ-
διο ή υπόδειγμα λήγει στις εξής δύο περιπτώσεις:

 • με την πάροδο της διάρκειας προστασίας, δηλαδή 
  εάν παρέλθουν πέντε έτη από την ημερομηνία κα-
  τάθεσης, εκτός εάν ο δικαιούχος ζητήσει να ανα-
  νεωθεί η προστασία για άλλη μια πενταετία και με 
  ανώτατο όριο τα 25 έτη από την ημερομηνία κατά-
  θεσης 
 • κατόπιν παραίτησης του δικαιούχου

  Οι λόγοι αυτοί οδηγούν σε απώλεια κάθε δικαιώ-
ματος για το μέλλον. Η λήξη της προστασίας δημοσι-
εύεται στο ΕΔΒΙ (ΤΕΥΧΟΣ Β’).

24. Πώς μπορούν τρίτοι να πληροφορηθούν την κατα-
  χώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος ;

 Από την ημερομηνία δημοσίευσης μιας αίτησης οι 
τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία του 
φακέλου της αίτησης και να ζητούν αντίγραφα. Σε πε-
ρίπτωση αναβολής της δημοσίευσης, η πρόσβαση στο 
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φάκελο πριν τη λήξη της περιόδου αναβολής είναι δυ-
νατή μόνο κατόπιν δικαστικής απόφασης και μόνο στα 
πρόσωπα εκείνα που συμμετέχουν σε δίκη σχετικά με 
την ισχύ, την παραβίαση ή τη διεκδίκηση των δικαιωμά-
των που απορρέουν από το σχέδιο ή υπόδειγμα.

25. Τι θα συμβεί αν κάποιος τρίτος αντιγράψει και εκ-
  μεταλλευτεί καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα;

  Ο δικαιούχος του σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί 
να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και 
να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή 
της στο μέλλον. Σε περίπτωση ζημίας μπορεί να διεκδι-
κήσει την αποκατάστασή της ή την απόδοση της ωφέ-
λειας που απέκτησε κάθε τρίτος από την αθέμιτη 
χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος ή την καταβολή 
ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευ-
σης. Μπορεί ακόμη να ζητήσει την καταστροφή προϊό-
ντων τρίτων ή την απόδοσή τους στον ίδιο.

26. Μπορεί να ακυρωθεί και για ποιούς λόγους η κατα-
  χώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος;

  Προβλέπονται τέσσερεις λόγοι για τους οποίους 
μπορεί να κηρυχθεί άκυρο ένα σχέδιο ή υπόδειγμα:

 • όταν ο κάτοχος του καταχωρημένου σχεδίου ή 
  υποδείγματος δεν είναι ο δημιουργός ή ο διάδο-
  χος ή ο δικαιούχος του
 • όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας 
  (π.χ. το σχέδιο ή υπόδειγμα δεν είναι νέο ή δεν 
  έχει ατομικό χαρακτήρα)
 • όταν τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊό-
  ντος ή της διασύνδεσής του δεν είναι επιδεκτικά 
  προστασίας, επειδή υπαγορεύονται αποκλειστικά 
  από μια τεχνική λειτουργία ή επειδή αποτελούν 
  συνδετικά στοιχεία
 • όταν η εκμετάλλευση ή η δημοσίευσή του αντίκει-
  ται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

  Η ακυρότητα αναγνωρίζεται κατόπιν τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
 

της δωσιδικίας του εναγομένου μετά από άσκηση αγω-
γής ακύρωσης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέ-
ρον. Η διαδικασία του άρθρου 15 του Νόμου 1733/ 
1987 εφαρμόζεται ανάλογα για την άσκηση της σχετι-
κής αγωγής ακύρωσης. Η ακυρότητα ενεργεί αναδρο-
μικά, δηλ. θεωρείται ότι ουδέποτε αποκτήθηκε κάποιο 
δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα, εκτός αν έχουν 
προηγηθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις περί προ-
σβολής ή συμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη εκτελεστεί. 
Μνεία της δικαστικής απόφασης δημοσιεύεται στο 
ΕΔΒΙ (ΤΕΥΧΟΣ Β’). 

27. Πώς μπορείτε να προστατεύσετε ένα σχέδιο ή υπό-
  δειγμά σας στο εξωτερικό;

  Ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος έχει τη 
δυ-νατότητα να καταθέσει διεθνή αίτηση είτε απευθείας 
στο Διεθνές Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Γε-
νεύη, είτε διαμέσου του ΟΒΙ, διεκδικώντας προστασία 
του σχεδίου ή υποδείγματός του σε όσα κράτη επιθυ-
μεί από αυτά που έχουν υπογράψει το Διακανονισμό 
της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων (*) (Νόμος 2417/96, ΦΕΚ 
139, Α’). Η διάρκεια της διεθνούς προστασίας είναι ίδια 
με την αντίστοιχη εθνική. 

28. Πού περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για την προστα-
  σία των σχεδίων ή υποδειγμάτων;

  Το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας ρυθμίζεται στο 
Νόμο 2417/1996 (ΦΕΚ 139, Α’) και στο Προεδρικό Διά-
ταγμα 259/1997 (ΦΕΚ 185, Α’). 

29. Πού πρέπει να απευθύνεστε για την καταχώριση 
  του σχεδίου ή υποδείγματός σας;  

  Αποκλειστικά αρμόδιος για την κατάθεση της αίτη-
σης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος στην Ελλά-
δα είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ, 
Παντανάσσης 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου, 
τηλ.:210- 6183500,210- 6183593).

(*) βλ. παράρτημα Ι
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Απλή κατάθεση

ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΛΛΩΝ (μεμβρανών) από φυσικά και τεχνικά 
υλικά και, ειδικότερα, φύλλων για καλύμματα, όπως αυ-

τοκόλλητες πλαστικές μεμβράνες, μεμβράνες 
συσκευασίας και ρολό χαρτιού. 
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Πολλαπλή κατάθεση

ΕΠΙΠΛΑ

Βιομηχανικά σχέδια: 
Αριθ. 1,2,3 :καρέκλες 
Αριθ. 4 : στρογγυλό τραπέζι
Αριθ. 5 : τετράγωνο τραπέζι χωρίς επέκταση

Αριθ. 6 : τετράγωνο τραπέζι με επέκταση
Αριθ. 7 : παραλληλόγραμμο τραπέζι χωρίς επέκταση
Αριθ. 8:παραλληλόγραμμο τραπέζι χωρίς επέκταση

1 2

3

4
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5

6

7 8
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Πολλαπλή κατάθεση

ΡΟΛΟΪ – ΜΠΡΑΣΕΛΕ 

Βιομηχανικό σχέδιο, αριθ. 1 : 
Ρολόι-μπρασελέ με στρογγυλό καντράν και μεταλλικό 
μπρασελέ αποτελούμενο από τρείς σειρές μακρόστε-
νων συνδετικών κρίκων, οι οποίοι έχουν κυρτό περί-
γραμμα και αλληλοσυνδέονται με μικρούς επίπεδους 
συνδετήρες.

Βιομηχανικό σχέδιο, αριθ. 2 : 
Ρολόι-μπρασελέ με στρογγυλό καντράν και μεταλλικό

μπρασελέ αποτελούμενο από δύο σειρές μακρόστε-
νων συνδετικών κρίκων, οι οποίοι έχουν κυρτό περί-
γραμμα και αλληλοσυνδέονται με μικρούς επίπεδους 
συνδετήρες.

Βιομηχανικό σχέδιο, αριθ. 3 :
Ρολόι-μπρασελέ με στρογγυλό καντράν και μεταλλικό 
μπρασελέ αποτελούμενο από μια σειρά μακρόστενων 
συνδετικών κρίκων, οι οποίοι έχουν κυρτό περίγραμμα 
και αλληλοσυνδέονται με μικρούς επίπεδους συνδετή-
ρες. 

1 2 3
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Πολλαπλή κατάθεση

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ
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Πολλαπλή κατάθεση

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΙΘΑΡΕΣ,
ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΩΜΑ 
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Απλή κατάθεση

ΖΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

1.1

1.3

1.2

1.4

1.5
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Πολλαπλή κατάθεση

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ,
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1.1

1.2
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1.3

1.4
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1.5

1.6
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1.7

1.8



25

2.1

2.2
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3.1

3.2
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3.3

4.1
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4.2

4.3
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5.1

5.2
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5.3
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Πολλαπλή κατάθεση

ΜΟΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΜΕΙΞΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ,
ΜΟΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΜΕΙΞΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΤΟΥΣ & ΜΠΑΝΙΟ, 
ΜΟΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΜΕΙΞΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΤΟΥΣ,
ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ ΣΠΙΤΙΟΥ.

1.1 1.2
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1.3 1.4 1.5

1.6
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2.1

2.2
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2.3

2.4
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2.5

2.6
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3.1

3.2



37

3.3

3.4
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3.5

3.6
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4.1 4.2

4.3 4.4 4.5

4.6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

Α
Άγια Λουκία 
Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες 
Άγιος Θωμάς & Πρινσίπε 
Άγιος Μαρίνος 
Άγιος Χριστόφορος & Νέβις 
Αζερμπαϊτζάν
Αίγυπτος 
Αϊτή 
Ακτή Ελεφαντοστού
Αλβανία 
Ανδόρα 
Αλγερία
Ανγκόλα 
Αντίγκουα & Μπαρμπούντα 
Αργεντινή 
Αρμενία 
Αυστραλία 
Αυστρία 

Β
Βατικανό
Βέλγιο 
Βενεζουέλα 
Βιετνάμ
Βολιβία
Βοσνία & Ερζεγοβίνη
Βουλγαρία 
Βραζιλία 

Γ
Γαλλία 
Γερμανία 
Γεωργία 
Γκάμπια 
Γκαμπόν
Γκάνα 
Γρανάδα
Γουατεμάλα 
Γουϊάνα

Γουινέα 
Γουϊνέα – Μπισάου

Δ
Δανία 
Δημοκρατία του Κονγκό 
Δημοκρατία της Κορέας
(Νότια Κορέα)
Δημοκρατία της Μολδαβίας 
Δομινικανή Δημοκρατία
Δομίνικος 

Ε
Εκουαδόρ
Ελ Σαλβαδόρ
Ελβετία
Ελλάδα
Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
Εσθονία 

Ζ
Ζάμπια 
Ζιμπάμπουε

Η
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Ι
Ιαπωνία 
Ινδία 
Ινδονησία 
Ιορδανία 
Ιράκ
Ιράν
Ιρλανδία 
Ισημερινή Γουϊνέα 
Ισλανδία 
Ισπανία

Ισραήλ
Ιταλία   

Κ
Καζακστάν
Καμερούν
Καμπότζη 
Καναδάς 
Κατάρ 
Κεντρική Αφρικανική 
Δημοκρατία
Κένυα 
Κίνα 
Κιρτζιστάν
Κολομβία 
Κομόρες 
Κονγκό 
Κόστα Ρίκα 
Κούβα
Κουβέιτ 
Κροατία 
Κύπρος 

Λ
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 
(Βόρεια Κορέα)
Λάος 
Λεσότο 
Λετονία 
Λίβανος 
Λιβερία 
Λιβύη 
Λιθουανία 
Λιχτενστάιν
Λουξεμβούργο

Μ
Μαδαγασκάρη 
Μαλαισία
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Μαλάουι
Μαλί 
Μάλτα 
Μαρόκο
Μαυρίκιος
Μαυριτανία
Μεξικό
Μαυροβούνιο
Μογγολία
Μονακό
Μοζαμβίκη
Μπαγκλαντές 
Μπαρμπάντος
Μπαχάμες
Μπαχρέιν
Μπελαρούς
Μπελίζ
Μπενίν
Μποτσουάνα
Μπουρκίνα Φάσο
Μπουρούντι
Μπουτάν
Μπρουνέι Νταρουσαλάμ

Ν
Ναμίμπια
Νέα Ζηλανδία 
Νεπάλ
Νίγηρας
Νιγηρία
Νικαράγουα
Νορβηγία
Νότια Αφρική

Ο
Ολλανδία 
Ομμάν
Ονδούρα
Ουγγαρία
Ουγκάντα
Ουζμπεκιστάν 
Ουκρανία
Ουρουγουάη

Π
Πακιστάν
Παναμάς 
Παπούα Νέα Γουϊνέα
Παραγουάη 
Περού
Πολωνία
Πορτογαλία
Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας  

Ρ
Ρουάντα 
Ρουμανία
Ρωσία

Σ
Σαμόα
Σαουδική Αραβία
Σενεγάλη
Σερβία & Μαυροβούνιο
Σεϋχέλλες 
Σιγκαπούρη
Σιέρρα Λεόνε

Σλοβακία
Σλοβενία
Σουαζιλάνδη
Σουδάν
Σουδία
Σουρινάμ
Σρι Λάνκα
Συρία

Τ
Τανζανία 
Τατζικιστάν
Ταϋλάνδη
Τζαμάικα
Τζιμπουτί
Τόγκο
Τόνγκα
Τουρκία
Τουρκμενιστάν
Τρινιντάντ – Τομπάγκο
Τσαδ
Τσεχία
Τυνησία

Υ
Υεμένη

Φ
Φιλιππίνες
Φινλανδία

Χ
Χιλή

(Σύνολο : 176 χώρες)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
(ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ 1960)

Αλβανία 
Ακτή Ελεφαντοστού
Βέλγιο 
Βουλγαρία 
Γαλλία 
Γερμανία 
Γκαμπόν
Γεωργία
Δημοκρατία της Μολδαβίας 
Ελβετία 
Ελλάδα 
Ιταλία

Κιρτζιστάν
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 
(Βόρεια Κορέα) 
Κροατία 
Λιχτενστάιν 
Λουξεμβούργο
Μαρόκο
Μογγολία
Μονακό
Μπενίν
Μπελίζ
Νίγηρας

Νορβηγία 
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας 
Ρουμανία 
Σενεγάλη
Σερβία και Μαυροβούνιο
Σλοβενία 
Σουρινάμ 

(Σύνολο : 34 χώρες)
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(Σύνολο : 176 χώρες)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Διακανονισμός του Λοκάρνο (8 Οκτωβρίου 1968)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Τα προϊόντα είναι ταξινομημένα με αλφαβητική 
σειρά ή κατά κατηγορία. 

2. Ο αλφαβητικός κατάλογος περιλαμβάνει δύο 
ομάδες των τεσσάρων στηλών ανά σελίδα :
 • Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τους αριθμούς των 
κατηγοριών και των υποκατηγοριών των ταξινομη-
μένων προϊόντων, η δεύτερη τους αύξοντες αριθ-
μούς των προϊόντων της γαλλικής έκδοσης της 
"Ταξινόμησης του Λοκάρνο", η τρίτη τους τίτλους 
των ταξινομημένων προϊόντων, στα γαλλικά και η 
τέταρτη τους αύξοντες αριθμούς των προϊόντων της 
αγγλικής έκδοσης της ίδιας Ταξινόμησης. 

3. Ο κατάλογος κατά κατηγορία περιλαμβάνει δύο 
ομάδες των τριών στηλών ανά σελίδα, με αναφορά 
στους τίτλους των κατηγοριών και των υποκατηγο-
ριών:
 • Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τους αύξοντες αριθ-
μούς των προϊόντων της γαλλικής έκδοσης της 
"Ταξινόμησης του Λοκάρνο", η δεύτερη τους τίτ-
λους των ταξινομημένων προϊόντων, στα γαλλικά 
και η τρίτη τους αύξοντες αριθμούς των προϊό-
ντων της αγγλικής έκδοσης της ίδιας Ταξινόμη-
σης.

4. Κατά την εξέταση του αλφαβητικού καταλόγου 
 πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
α) Οι  παρενθετ ικο ί  όροι  παραπέμπουν σε:
  _ Προϊόντα που εμφανίζονται και σε άλλο σημείο 
 του αλφαβητικού καταλόγου. Στην παραπομπή, 
 η παύλα (-) αντικαθιστά τις λέξεις της προηγού-
 μενης παρένθεσης. 
  _ Προϊόντα που, αν και καλύπτονται από τους  
 αναφερόμενος όρους, δεν περιέχονται στον

 αλφαβητικό κατάλογο, διότι οι πρώτοι όροι των 
 προϊόντων αυτών είναι όροι γενικοί (π.χ. συ-
 σκευή,  εξοπλισμός ή μηχανή).
β) Οι όροι που εμφανίζονται σε αγκύλες ([]) είναι επε-
 ξηγήσεις των σχετικών προϊόντων. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Οι τίτλοι των κατηγοριών και των υποκατηγο-
ριών παραπέμπουν στον τομέα στον οποίο τα προϊό-ντα 
ανήκουν. Ο αλφαβητικός κατάλογος βοηθά το χρήστη 
στη σωστή ταξινόμηση, κυρίως όταν τα προς ταξι-
νόμηση προϊόντα περιέχονται σε περισσότερα του ενός 
τίτλους. 

2) Επειδή οι επεξηγηματικές σημειώσεις των κατη-
γοριών ταξινόμησης δεν επαναλαμβάνονται στις υπο-
κατηγορίες των ίδιων προϊόντων , η ταυτόχρονη εξέτα-
ση των κατηγοριών και των υποκατηγοριών κρίνεται 
απαραίτητη.

3) Τα προϊόντα ταξινομούνται πρώτα σύμφωνα με τον 
προορισμό τους και ύστερα, εάν είναι δυνατόν, 
σύμφωνα με το αντικείμενο που αντιπροσωπεύουν.

4) Τα συστατικά των διαφόρων προϊόντων ταξινο-
μούνται στις ίδιες κατηγορίες και υποκατηγορίες  με το 
προϊόν το οποίο συνθέτουν, εφόσον βέβαια, δεν προ-
βλέπεται ρητά ειδική ταξινόμηση γι’ αυτά. 

5) Τα προϊόντα πολλαπλών χρήσεων που προκύ-
πτουν από συνδυασμό είναι, με εξαίρεση τα έπιπλα, 
ταξινομημένα σε όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες 
που αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις προβλεπόμενες 
χρήσεις τους. 
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Είδη διατροφής 

Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα προϊόντα διατροφής για αν-
 θρώπους και ζώα, καθώς και τα διαιτητικά προϊ-
 όντα 
β) δεν περιλαμβάνονται συσκευασίες (κατηγ. 09)

01-01 Προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, σο-
  κολάτες, μπισκότα, ζαχαρωτά, παγωτά, καθώς 
  και προϊόντα με βάση τα δημητριακά 
01-02 Φρούτα και λαχανικά 
01-03 Τυριά, βούτυρο, υποκατάστατα βουτύρου και άλ-
  λα γαλακτοκομικά προϊόντα 
01-04 Σφάγεια, αλλαντικά και ψάρια 
01-05 [κενή]
01-06 Ζωοτροφές 
01-99 Διάφορα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 02……………………………………………………………………………

Είδη ένδυσης, υπόδησης και ψιλικά 

Σημείωση:
α) δεν περιλαμβάνονται τα ρούχα για κούκλες (κατηγ. 
 21-01) ή ζώα (κατηγ. 30-01) και ειδικοί εξοπλισμοί 
 πυρόσβεσης, πρόληψης ατυχημάτων ή διάσω-
 σης (κατηγ. 29)

02-01  Εσώρουχα, λευκά είδη, κορσέδες, στηθόδεσμοι, 
  περιβολές νυκτός (νυχτικές, πιτζάμες)
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι ορθοπεδικοί κορσέδες και τα 
 εσώρουχα
β) δεν περιλαμβάνονται τα οικιακά λευκά είδη (κατηγ. 
 06-13)

02-02 Ενδύματα
Σημείωση :
α) περιλαμβάνονται όλα τα είδη ένδυσης, όπως οι γού-
 νες, τα ενδύματα μπάνιου ή άθλησης, καθώς και τα 
 ορθοπεδικά ενδύματα, με επιφύλαξη των εξαιρέσε-
 ων της υποκατηγορίας β)
β) δεν περιλαμβάνονται τα εσώρουχα (κατηγ. 02-01)
  και τα είδη ένδυσης των κατηγοριών 02-03, 02-04, 
 02-05 ή 02-06 

02-03 Καπέλα 
Σημείωση :
α) περιλαμβάνονται παντός είδους ανδρικά, γυναικεία  
 και παιδικά καλύμματα κεφαλιού

02-04 Υποδήματα και κάλτσες 
Σημείωση :
α) περιλαμβάνονται ειδικά αθλητικά παπούτσια (παπού-
 τσια για ποδόσφαιρο, σκι ή χόκεϊ επί πάγου, ορθοπε-
 δικές κάλτσες και ορθοπεδικά παπούτσια), καλσόν, 
 γκέτες, καθώς και άλλα είδη ένδυσης για τα πόδια

02-05 Γραβάτες, εσάρπες, φουλάρια και μαντίλια
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται όλα τα "λεπτά" εξαρτήματα ενδυ-
 μάτων

02-06 Γάντια 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα χειρουργικά γάντια, τα γάντια 
 οικιακής χρήσης από καουτσούκ ή πλαστικό, κα-
 θώς και τα γάντια για διάφορα επαγγέλματα και 
 αθλήματα

02-07 Ψιλικά και εξαρτήματα ενδυμάτων
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα κουμπιά, οι αγκράφες ρούχων, 
 καπέλων ή παπουτσιών, τα κορδόνια, οι καρφίτσες, 
 τα εξαρτήματα ρούχων (ζώνες, ζαρτιέρες, τιράντες) 
 καθώς και ο εξοπλισμός για ράψιμο, πλέξιμο ή 
 κέντημα 
β) δεν περιλαμβάνονται τα νήματα και οι κλωστές (κα-
 τηγ. 05-01), τα είδη πασμαντερί (κατηγ. 05-04), οι 
 ραπτομηχανές, οι μηχανές πλεξίματος και κεντήμα-
 τος (κατηγ. 15-06), καθώς και τα κυτία με σύνεργα 
 ραψίματος (κατηγ. 03-01)

02-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 03……………………………………………………………………………

Είδη ταξιδιού, θήκες, ομπρέλες θαλάσσης και 
προσωπικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται σε 
άλλες κατηγορίες 

03-01 Μπαούλα, βαλίτσες, χαρτοφύλακες, τσάντες χει-
  ρός, κλειδοθήκες, θήκες ειδικά προσαρμοσμένες στο 
  περιεχόμενό τους, πορτοφόλια και ανάλογα είδη  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01………………………………………………………………………………..
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Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται τα αντικείμενα που χρησιμεύ-
 ουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων (κατηγ. 09) και 
 οι θήκες πούρων ή τσιγάρων (κατηγ. 27-06)

03-02 [κενή]
03-03 Ομπρέλες βροχής ή θαλάσσης, ομπρελίνες και 
  μπαστούνια περιπάτου
03-04 Βεντάλιες 
03-99 Διάφορα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 04……………………………………………………………………………

Είδη βουρτσίσματος 

04-01 Βούρτσες και σκούπες 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι βούρτσες ρούχων (κατηγ. 
 04-02) 

04-02 Βούρτσες τουαλέτας, ενδυμάτων και υποδη-
  μάτων
Σημείωση:
 σαν "βούρτσες τουαλέτας" νοούνται οι βούρτσες 
 για την περιποίηση του σώματος (π.χ. βούρτσες 
 μαλλιών, νυχιών ή δοντιών)

04-03 Βούρτσες μηχανών 
Σημείωση: 
 σαν "βούρτσες μηχανών" νοούνται οι βούρτσες 
 που είναι ενσωματωμένες σε μηχανές ή ειδικά 
 οχήματα 

04-04 Βούρτσες κουζίνας και πινέλα βαψίματος 
04-99 Διάφορα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 05……………………………………………………………………………

Είδη υφαντουργίας, φύλλα από φυσική ή τεχνητή ύλη

Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται όλα τα υφαντουργικά είδη ή ανά-
 λογα άραφτα είδη που διατίθενται στην αγορά με 
 το μέτρο
β) δεν περιλαμβάνονται τα ραμμένα είδη (κατηγ. 02. 
 ή 06)

05-01 Κλωστές 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι κλωστές και τα νήματα 
β) δεν περιλαμβάνονται τα σχοινιά, τα συρματόσχοινα 
 και οι σπάγγοι (κατηγ. 09-06)

05-02 Δαντέλες 
05-03 Κεντήματα
05-04 Κορδέλες, σειρήτια και άλλα είδη πασμαντερί 

05-05 Λεπτά και χοντρά υφάσματα 
Σημείωση: 
 περιλαμβάνονται τα υφαντά, τα πλεκτά ή τα κατα-
 σκευασμένα με άλλον τρόπο υφάσματα, οι μουσα-
 μάδες, οι τσόχες και τα χοντρά αδιάβροχα μάλλινα 
 υφάσματα (λοντέν)

05-06 Φύλλα από φυσική ή τεχνητή ύλη
Σημείωση: 
α) περιλαμβάνονται με επιφύλαξη των εξαιρέσεων της 
 υποκατηγορίας β), τα φύλλα με χαρακτηριστική 
 διακόσμηση και υφή, όπως είναι τα φύλλα επένδυ-
 σης (χαρτί ταπετσαρίας, λινόλεουμ, πλαστικά 
 αυτοκόλλητα φύλλα, φύλλα συσκευασίας, χαρτί ρολό)
β) δεν περιλαμβάνονται το χαρτί γραφής σε ρολό ή 
 όχι (κατηγ. 19-01), καθώς και τα φύλλα που χρησι-
 μοποιούνται σαν στοιχεία κατασκευής για επενδύ-
 σεις τοίχων (κατηγ. 25-01)

05-99 Διάφορα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06……………………………………………………………………………

Είδη επίπλωσης 

Σημείωση:
α) τα σύνθετα έπιπλα που αποτελούνται από στοιχεία 
 διαφόρων υποκατηγοριών ταξινομούνται στην κα-
 τηγορία 06-05
β) οι συνθέσεις των επίπλων που θεωρούνται σαν ένα 
 και μόνο μοντέλο ταξινομούνται στην κατηγορία 
 06-05
γ) δεν περιλαμβάνονται τα άραφτα είδη υφαντουρ-
 γίας (κατηγ. 05)

06-01 Καθίσματα 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται όλα τα είδη καθισμάτων, ακόμα και 
 τα καθίσματα ανάπαυσης (καναπέδες, ντιβάνια,
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ξαπλώστρες σάουνας) 
β) περιλαμβάνονται τα καθίσματα αυτοκινήτων 

06-02 Κρεβάτια
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι βάσεις στήριξης των στρω-
 μάτων (σομιέδες)
β) δεν περιλαμβάνονται τα καθίσματα ανάπαυσης 
 όπως καναπέδες, ντιβάνια, ξαπλώστρες σάουνας 
 (κατηγ. 6-01)

06-03 Τραπέζια και παρόμοια έπιπλα 

06-04 Αποθηκευτικά έπιπλα 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι ντουλάπες, τα έπιπλα με συρ-
 τάρια ή χωρίσματα και τα ράφια 

06-05 Σύνθετα έπιπλα 
06-06 Άλλα έπιπλα και στοιχεία επίπλων 

06-07 Καθρέφτες και κορνίζες 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι καθρέφτες άλλων κατηγο-
 ριών (βλ. αλφαβητικό κατάλογο)

06-08 Κρεμάστρες ενδυμάτων 

06-09 Στρώματα και μαξιλάρια 
06-10 Κουρτίνες και στόρια 
06-11 Μικρού και μεγάλου μεγέθους τάπητες 
06-12 Ταπετσαρίες 

06-13 Κουβέρτες, καλύμματα και οικιακά λευκά είδη 
Σημείωση: 
 περιλαμβάνονται τα καλύμματα επίπλων, τα κλινο-
 σκεπάσματα και τα τραπεζομάντιλα 

06-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 07……………………………………………………………………………

Οικιακά είδη που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες 
κατηγορίες 

Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται ο χειροκίνητος οικιακός εξοπλι-
 σμός και οι χειροκίνητες οικιακές συσκευές, ακόμα 

 και αν λειτουργούν με κινητήρα 
β) δεν περιλαμβάνονται οι μηχανές και οι συσκευές 
 που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή εδεσμά-
 των και ποτών (κατηγ. 31)

07-01 Πορσελάνες, πιατικά και γυαλικά 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται κάθε ύλης πιατικά, κυρίως χαρτο-
 νένια ή χάρτινα 
β) δεν περιλαμβάνονται ο εξοπλισμός και τα σκεύη 
 μαγειρικής της κατηγορίας 07-02 (π.χ. γυάλινες και 
 κεραμικές κατσαρόλες), τα βάζα και τα ανθοδο-
 χεία, καθώς και τα πορσελάνινα και γυάλινα διακο-
 σμητικά είδη (κατηγ. 11-02)

07-02 Συσκευές, σκεύη και εξοπλισμός μαγειρικής 
07-03 Μαχαιροπίρουνα 

07-04 Χειροκίνητες συσκευές και εξοπλισμός για την 
  παρασκευή εδεσμάτων και ποτών 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές και ο εξοπλισμός 
 των κατηγοριών 07-02 και 31 

07-05 Σίδερα σιδερώματος, εξοπλισμός πλυσίματος, 
  καθαρισμού και στεγνώματος 
Σημείωση: 
 δεν περιλαμβάνονται οι οικιακές ηλεκτρικές συ-
 σκευές πλυσίματος, καθαρισμού και στεγνώματος 
 (κατηγ. 15-05)

07-06 Άλλα επιτραπέζια σκεύη
07-07 Άλλα δοχεία οικιακής χρήσης 
07-08 Εξαρτήματα τζακιού 
07-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08……………………………………………………………………………

Εργαλεία και είδη κιγκαλερίας 

Σημείωση :
α) περιλαμβάνονται τα χειροκίνητα εργαλεία, ακόμα κι 
 αν η μηχανική δύναμη αντικαθίσταται με μυϊκή (π.χ. 
 ηλεκτρικά τρυπάνια και μηχανικά πριόνια)
β) δεν περιλαμβάνονται οι μηχανές ή οι εργαλειομη-
 χανές (κατηγ. 15 ή 31)

08-01 Εργαλεία και όργανα γεώτρησης, φρεζαρίσμα-
  τος ή εκσκαφής 
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08-02 Σφυριά, ανάλογα εργαλεία και όργανα 

08-03 Εργαλεία και όργανα κοπής 
Σημείωση :
α) περιλαμβάνονται τα εργαλεία και τα όργανα πριόνι-
 σης 
β) δεν περιλαμβάνονται τα χειρουργικά νυστέρια (κα-
 τηγ. 24-02), τα επιτραπέζια μαχαίρια (κατηγ. 07-03), 
 καθώς και τα εργαλεία ή όργανα κοπής που χρησι-
 μοποιούνται στη κουζίνα   (κατηγ. 31)

08-04 Κατσαβίδια, ανάλογα εργαλεία και όργανα 
08-05 Άλλα εργαλεία και όργανα 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα εργαλεία και τα όργανα που 
 δεν είναι ταξινομημένα ή που δεν μπορούν να ταξι-
 νομηθούν σε άλλες υποκατηγορίες ή κατηγορίες 

08-06 Χειρολαβές, κουμπιά, πόμολα και μεντεσέδες 
08-07 Συστήματα μανταλώματος ή φραγής 

08-08  Μέσα στερέωσης, στήριξης ή συναρμολόγησης 
  που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται καρφιά , κοχλίες , μπουλόνια και 
 περικόχλια 
β) δεν περιλαμβάνονται τα είδη στερέωσης ρούχων 
 (κατηγ. 02-07) ή κοσμημάτων (κατηγ. 11-01) καθώς 
 και τα είδη στερέωσης που χρησιμοποιούνται στα 
 γραφεία (κατηγ. 19-02)

08-09 Μεταλλικά εξαρτήματα για πόρτες, παράθυρα 
  και έπιπλα 

08-10 Σχάρες για ποδήλατα και μοτοσυκλέτες 

08-99 Διάφορα 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα μη ηλεκτρικά καλώδια ανεξαρ-
 τήτου υλικού κατασκευής 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09……………………………………………………………………………

Συσκευασίες και περιέκτες για τη μεταφορά και το 
χειρισμό εμπορευμάτων

09-01  Φιάλες, φιαλίδια, δοχεία, νταμιζάνες και περιέ-
  κτες με σύστημα πίεσης
Σημείωση:
α) σαν "δοχεία" νοούνται οι περιέκτες συσκευασίας 

β) δεν περιλαμβάνονται τα σκεύη (πιατικά) της κατη-
 γορίας 07-01 και τα ανθοδοχεία (κατηγ. 11-02)

09-02 Ντεπόζιτα, βαρέλια 

09-03 Κουτιά, κιβώτια, κουτιά κονσέρβας 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια (κοντέι-
 νερς)
09-04 Τελάρα και καλάθια 

09-05 Τσάντες, σακούλες, σωληνάρια και κάψουλες 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι πλαστικές τσάντες και σακού-
 λες με ή χωρίς χειρολαβή ή μέσο φραγής 
β) σαν "κάψουλες" νοούνται οι κάψουλες-περιέκτες

09-06 Σχοινιά και υλικά περίδεσης 

09-07 Μέσα φραγής και εξαρτήματα 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται μόνο τα μέσα φραγής συσκευα-
 σιών
β) σαν "εξαρτήματα" νοούνται κυρίως τα πώματα με 
 δοσομετρικό ή ειδικό στόμιο σερβιρίσματος και οι 
 αποσπώμενοι ψεκαστήρες (ατομιζέρ)

09-08 Παλέτες και πλατφόρμες διακίνησης 

09-09 Σκουπιδοτενεκέδες, κάδοι απορριμμάτων και στη-
  ρίγματα αυτών 

09-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10……………………………………………………………………………

Είδη ωρολογοποιίας και άλλα όργανα μέτρησης, 
ελέγχου ή σήμανσης 

Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά όργανα 

10-01 Ρολόγια τοίχου και ξυπνητήρια 
10-02 Ρολόγια χειρός και ρολόγια μπρασελέ 

10-03 Άλλα όργανα χρονομέτρησης 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι χρονομετρικές συσκευές,
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 όπως τα παρκόμετρα, οι χρονομετρητές κουζίνας
  και άλλες παρόμοιες συσκευές.

10-04 Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανισμοί μέτρη-
  σης 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται όργανα, συσκευές και μηχανισμοί 
 μέτρησης θερμοκρασίας, πίεσης, βάρους, μήκους, 
 όγκου και ηλεκτρικού ρεύματος 
β) δεν περιλαμβάνονται τα φωτόμετρα (κατηγ. 16-05)

10-05 Όργανα, συσκευές και μηχανισμοί ελέγχου, ασφά-
  λειας και δοκιμής
Σημείωση :
 περιλαμβάνονται οι αντικλεπτικοί και αντιπυρικοί 
 συναγερμοί, καθώς και διάφοροι τύποι ανιχνευτών 

10-06 Συσκευές και μηχανισμοί σηματοδότησης 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί σηματοδότη-
 σης ή φωτισμού των οχημάτων (κατηγ. 26-06)

10-07 Κουτιά, καντράν, βελόνες και άλλα στοιχεία ή 
  εξαρτήματα οργάνων μέτρησης, ελέγχου ή ση-
  ματοδότησης 
Σημείωση:
 σαν "κουτιά" νοούνται οι θήκες- κελύφη των ρολο-
 γιών τοίχου και όλες οι θήκες που αποτελούν ανα-
 φαίρετο μέρος των οργάνων αυτών των οποίων 
 προστατεύουν το μηχανισμό. Εξαιρούνται οι θήκες 
 που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στο περιεχόμενό 
 τους (κατηγ. 03-01) ή τα κουτιά συσκευασίας 
 (κατηγ. 09-03).

10-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11……………………………………………………………………………

Είδη καλλωπισμού και διακόσμησης 

11-01 Κοσμήματα 
Σημείωση :
α) περιλαμβάνονται τα ψεύτικα κοσμήματα (φο μπι-
 ζού) και τα κοσμήματα απομίμησης 
β) δεν περιλαμβάνονται τα ρολόγια  (κατηγ. 10-02)

11-02 Μικρά διακοσμητικά αντικείμενα (μπιμπελό), επι-
 τραπέζια διακοσμητικά, διακοσμητικά τζακιού ή 
 τοίχου, βάζα και ανθοδοχεία 

Σημείωση :
 περιλαμβάνονται τα γλυπτά, τα κινούμενα διακο-
 σμητικά και τα αγάλματα 

11-03 Μετάλλια, διακριτικά σημεία και κονκάρδες

11-04 Τεχνητά φυτά, άνθη και φρούτα 

11-05 Σημαίες, εορταστικός διάκοσμος 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι γιρλάντες, οι σερπαντίνες και ο 
 διάκοσμος των χριστουγεννιάτικων δένδρων 
β) δεν περιλαμβάνονται τα κεριά (κατηγ. 26-04)

11-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12……………………………………………………………………………

Μεταφορικά μέσα και μέσα ανύψωσης 

Σημείωση :
α) περιλαμβάνονται όλα τα οχήματα: ξηράς, θαλάσ-
 σης, αέρος, διαστήματος κ.ά.  
β) περιλαμβάνονται οι εξοπλισμοί, τα στοιχεία και 
 εξαρτήματα συγκεκριμένων οχημάτων. Τα παραπά-
 νω μπορούν να ταξινομηθούν μόνο στην κατηγορία 
 του συγκεκριμένου οχήματος ή στην κατηγορία 12-
 16, αν είναι κοινά σε οχήματα διαφόρων υποκατη-
 γοριών
γ) δεν περιλαμβάνονται, κυρίως, οι εξοπλισμοί, τα 
 στοιχεία και τα εξαρτήματα που μπορούν να ταξι-
 νομηθούν σε άλλη κατηγορία. Τα παραπάνω θα τα-
 ξινομηθούν στην ίδια κατηγορία με τα προϊόντα της 
 ίδιας φύσεως και λειτουργίας. Έτσι, τα χαλιά των 
 αυτοκινήτων θα ταξινομηθούν στους τάπητες της 
 κατηγορίας 06-11, οι ηλεκτρικοί κινητήρες των οχη-
 μάτων στην κατηγορία 13-01, ενώ οι μη ηλεκτρικοί 
 στην αντίστοιχη 15-01. Το ίδιο ισχύει και για τα στοι-
 χεία των κινητήρων αυτών. Οι προβολείς των αυτο-
 κινήτων θα ταξινομηθούν στους φωτιστικούς μηχα-
 νισμούς της κατηγορίας 26-06
δ) δεν περιλαμβάνονται τα οχήματα-μινιατούρες (κα-
 τηγ. 21-01).

12-01 Οχήματα ελκόμενα από ζώα 
12-02 Χειράμαξες 
12-03 Μηχανές τρένου, τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων 
  και άλλα οχήματα κινούμενα επί σιδηροτροχιάς 
  (αυτοκινητάμαξες)
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12-04 Τελεφερίκ, τελεσιέζ, αναβατήρες σκι

12-05 Ανελκυστήρες, ανυψωτήρες για φόρτωση ή με-
  ταφορά 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι ανελκυστήρες, οι ανυψωτήρες 
 φορτίων, οι γερανοί, τα περονοφόρα οχήματα και 
 οι μεταφορικές ταινίες

12-06 Σκάφη
12-07 Αεροσκάφη και διαστημικά οχήματα 

12-08 Αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά αυτοκίνητα 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα νοσοκομειακά αυτοκίνητα και 
 τα αυτοκίνητα – ψυγεία
12-09 Ελκυστήρες (τρακτέρ)

12-10 Ρυμούλκες φορτηγών 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα τροχόσπιτα 

12-11 Ποδήλατα και μοτοσυκλέτες 

12-12 Παιδικά και αναπηρικά καροτσάκια, φορεία 
Σημείωση:
α) σαν "παιδικά καροτσάκια" νοούνται τα καρότσια 
 που μεταφέρουν παιδιά 
β) δεν περιλαμβάνονται τα παιδικά καρότσια-παιγνί-
 δια (κατηγ. 21-01)

12-13 Οχήματα ειδικής χρήσης 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα οχήματα που δεν προορίζονται 
 αποκλειστικά για μεταφορές. Τέτοια είναι οι οδοκα-
 θαριστήρες, οι καταβρεκτήρες, οι εκχιονιστήρες, 
 τα πυροσβεστικά και οδικής βοήθειας οχήματα 
β) δεν περιλαμβάνονται τα γεωργικά μηχανήματα μει-
 κτού χαρακτήρα (κατηγ. 15-03) και οι αυτοπροω-
 θούμενες μηχανές που χρησιμοποιούνται στις οικο-
 δομικές κατασκευές.

12-14 Άλλα οχήματα 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα έλκηθρα και τα οχήματα με αε-
 ρόσακο

12-15 Επίσωτρα τροχών και αντιολισθητικές αλυσίδες
12-16 Στοιχεία, εξοπλισμοί και εξαρτήματα οχημάτων 

  που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες 
  και υποκατηγορίες 

12-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13……………………………………………………………………………
 
Συσκευές παραγωγής, παροχής ή μετασχηματι-
σμού της ηλεκτρικής ενέργειας 

Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται μόνο οι συσκευές που παράγουν, 
 παρέχουν ή μετασχηματίζουν το ηλεκτρικό ρεύμα 
β) περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικοί κινητήρες 
γ) δεν περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές συσκευές, π.χ. 
 τα ηλεκτρικά ρολόγια (κατηγ. 10-02) και οι συσκευ-
 ές μέτρησης ηλεκτρικού ρεύματος (κατηγ. 10-04)

13-01 Γεννήτριες και κινητήρες 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικοί κινητήρες οχημάτων 

13-02 Μετασχηματιστές, ανορθωτές, μπαταρίες και 
  συσσωρευτές 

13-03 Όργανα διανομής ή ελέγχου της ηλεκτρικής ενέρ-
  γειας
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι οδηγοί, οι διακόπτες και οι πί-
 νακες ελέγχου

13-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 ……………………………………………………………………………

Συσκευές εγγραφής, τηλεπικοινωνίας ή ανάκτη-
σης πληροφοριών

14-01 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και 
  εικόνας 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι φωτογραφικές ή κινηματο-
 γραφικές συσκευές (κατηγ. 16)

14-02 Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων, περιφερεια-
  κοί μηχανισμοί και συσκευές 

14-03 Ασύρματες συσκευές τηλεπικοινωνιών και τηλε-
  χειρισμού , ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων 
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Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι συσκευές τηλεγράφου, τηλε-
 φώνου, τηλεόρασης, οι ασύρματες συσκευές και οι 
 τηλεκτυπωτές 
14-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15 ……………………………………………………………………………

Μηχανές που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες 
κα-τηγορίες 

15-01 Κινητήρες
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι μη ηλεκτρικοί κινητήρες οχημά-
 των 
β) δεν περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικοί κινητήρες (κα-
 τηγ. 13)

15-02 Αντλίες και συμπιεστές (κομπρεσέρ)
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι χειροκίνητες ή ποδοκίνητες 
 αντλίες (κατηγ. 08-05), καθώς και οι πυροσβεστικές 
 αντλίες (κατηγ. 29-01)

15-03 Γεωργικά μηχανήματα
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα άροτρα και οι μεικτές μηχανές 
 που είναι συγχρόνως μηχανές και οχήματα, π.χ. οι 
 θεριστικές-δετικές μηχανές 
β) δεν περιλαμβάνονται τα εργαλεία χειρός (κατηγ. 
 08)

15-04 Μηχανήματα οικοδομικών κατασκευών 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι μηχανές που χρησιμοποιούνται 
 στις οικοδομικές κατασκευές, οι αυτοπροωθούμε-
 νες μηχανές, π.χ. οι εκσκαφείς, οι μπετονιέρες και 
 οι βυθοκόροι
β) δεν περιλαμβάνονται οι ανυψωτήρες και οι γερανοί 
 (κατηγ. 12-05)

15-05  Μηχανές πλυσίματος, καθαρισμού ή στεγνώμα-
  τος 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι συσκευές και μηχανές περιποί-
 ησης λευκών ειδών και ρούχων, όπως οι συσκευές 
 σιδερώματος και καλανταρίσματος 
β) περιλαμβάνονται τα πλυντήρια και στεγνωτήρια 
 πιάτων και οι βιομηχανικοί εξοπλισμοί στεγνώματος

15-06 Υφαντουργικές μηχανές, ραπτομηχανές, μηχα-
  νές πλεξίματος ή κεντήματος ,καθώς και στοιχεία 
  αυτών 
15-07 Μηχανές και συσκευές κατάψυξης 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι οικιακές συσκευές κατάψυξης 
β) δεν περιλαμβάνονται τα βαγόνια-ψυγεία (κατηγ. 12-
 03) και τα αυτοκίνητα ψυγεία (κατηγ. 12-08) 

15-08 [κενή]
15-09 Εργαλειομηχανές, μηχανές λείανσης και χύτευ-
  σης 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι μηχανές εξόρυξης ή γεώ-
 τρησης και οι διαχωριστές υλικών (κατηγ. 15-99)

15-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16…………………………………………………………………………

Φωτογραφικά, κινηματογραφικά και οπτικά είδη

Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι φωτογραφικές και κινημα-
 τογραφικές συσκευές φωτισμού (κατηγ. 26-05)

16-01 Φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές 
16-02 Μηχανές προβολής και διαφανοσκόπια 

16-03 Φωτοτυπικές μηχανές και συσκευές μεγέθυνσης 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι μηχανές για μικροφίλμ, οι συ-
 σκευές ανάγνωσής τους, καθώς και τα φωτοτυπικά 
 γραφείου που λειτουργούν κυρίως με θερμικές και 
 μαγνητικές μεθόδους 

16-04 Συσκευές και όργανα εμφάνισης 

16-05 Εξαρτήματα 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα φίλτρα φωτογράφησης, τα φω-
 τόμετρα, τα τρίποδα και οι μηχανισμοί στιγμιαίας 
 αναλαμπής (φλας)

16-06 Οπτικά είδη
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα γυαλιά και τα μικροσκόπια
β) δεν περιλαμβάνονται τα όργανα μέτρησης που φέ-
 ρουν οπτικούς μηχανισμούς (κατηγ. 10-04)
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16-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 17……………………………………………………………………………

Όργανα μουσικής 

Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι  θήκες μουσικών οργά-
 νων (κατηγ. 03-01) και οι συσκευές εγγραφής ή 
 αναπαραγωγής ήχου (κατηγ. 14-01)

17-01 Πληκτροφόρα όργανα 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά ή μη ηλεκτρονικά 
 εκκλησιαστικά όργανα, τα ακορντεόν και τα μηχανι-
 κά ή μη μηχανικά πιάνα 

17-02 Πνευστά όργανα 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται τα εκκλησιαστικά όργανα, τα 
 αρμόνια και τα ακορντεόν (κατηγ. 17-01)

17-03 Έγχορδα όργανα 

17-04 Κρουστά όργανα 

17-05 Μηχανικά όργανα 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα μουσικά κουτιά 
β) δεν περιλαμβάνονται τα πληκτροφόρα μηχανικά 
 όργανα (κατηγ. 17-01)

17-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18……………………………………………………………………………
 
Τυπογραφικές μηχανές και μηχανές γραφείου 

18-01 Γραφομηχανές ή αριθμομηχανές 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
 και άλλες συσκευές της κατηγορίας 14-02

18-02 Τυπογραφικές μηχανές 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι μηχανές στοιχειοθέτησης και 
 κατασκευής κλισέ, οι τυπογραφικές μηχανές, οι μη-

 χανές αναπαραγωγής (πολύγραφοι), οι μηχανές 
 όφσετ (offset), οι μηχανές γραμματοσήμανσης και 
 ακύρωσης γραμματοσήμων, καθώς και οι μηχανές 
 εκτύπωσης διευθύνσεων 
β) δεν περιλαμβάνονται οι φωτοτυπικές μηχανές (κα-
 τηγ. 16-03)

18-03 Χαρακτήρες και τυπογραφικά στοιχεία 

18-04 Μηχανές βιβλιοδεσίας, χαρτοκοπτικές και συρ-
  ραπτικές μηχανές τυπογραφείου
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι μηχανές και οι αντίστοιχοι των 
 χαρτοκοπτικών μηχανών μηχανισμοί κοπής χαρτιού 

18-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19……………………………………………………………………………

Είδη γραφείου, καλλιτεχνικά και σχολικά είδη 

19-01 Χαρτί, κάρτες αλληλογραφίας και προσκλήσεις 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται όλα τα είδη χαρτιού, με την ευρύ-
 τερη έννοια του όρου, που χρησιμεύουν για γράψι-
 μο, ζωγραφική, σχέδιο, εκτύπωση. Τέτοια είδη είναι 
 το χαρτί αντιγραφής, το καρμπόν, το χαρτί εφημε-
 ρίδας, οι φάκελοι, οι ευχετήριες κάρτες και οι καρτ 
 ποστάλ με ή χωρίς ηχητική εγγραφή 

19-02 Είδη γραφείου 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός ταμείου, π.χ. κερμα-
 τοθήκες 
β) ορισμένα είδη γραφείου ταξινομούνται σε άλλες 
 υποκατηγορίες ή κατηγορίες. Έτσι τα έπιπλα γρα-
 φείου θα ταξινομηθούν στην κατηγορία 06, οι μηχα-
 νές και συσκευές γραφείου στις κατηγορίες 14-02, 
 16-03, 18-01, 18-02 και 18-04 και η γραφική ύλη 
 στην κατηγορία 19-01 ή 19-06 (βλ. αλφαβητικό κα-
 τάλογο)

19-03 Ημερολόγια 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι ατζέντες (κατηγ. 19-04)

19-04 Βιβλία, τετράδια και αντικείμενα με παρόμοια 
  εξωτερική εμφάνιση 
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Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα καλύμματα βιβλίων, οι βιβλιο-
 δεσίες, τα λευκώματα, οι ατζέντες και άλλα παρό-
 μοια αντικείμενα

19-05 [κενή]
19-06 Υλικά και όργανα γραφής, σχεδίου, ζωγραφικής, 
  γλυπτικής, χαρακτικής και άλλων καλλιτεχνικών 
  τεχνικών
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται τα πινέλα (κατηγ. 04-04), τα 
 σχεδιαστήρια με τα όργανά τους (κατηγ. 06-03) και 
 το χαρτί (κατηγ. 19-01)

19-07 Σχολικά είδη
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι παντός είδους γεωγραφικοί 
 χάρτες, οι υδρόγειες σφαίρες και τα πλανητάρια 
β) δεν περιλαμβάνονται οι οπτικοακουστικές συσκευ-
 ές διδασκαλίας (κατηγ. 14-01)

19-08 Άλλα έντυπα 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα διαφημιστικά έντυπα 

19-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20……………………………………………………………………………

Εξοπλισμός πώλησης ή διαφήμισης, πινακίδες

20-01 Αυτόματες μηχανές πώλησης 

20-02 Εξοπλισμοί έκθεσης και πώλησης 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται τα είδη επίπλωσης (κατηγ. 06)

20-03 Επιγραφές, πινακίδες και μηχανισμοί διαφήμι-
  σης 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι επιγραφές, οι κινητοί μηχανι-
 σμοί διαφήμισης και οι μηχανισμοί φωτεινής διαφή-
 μισης
β) δεν περιλαμβάνονται οι συσκευασίες (κατηγ. 09) 
 και οι μηχανισμοί σηματοδότησης (κατηγ. 10-06)

20-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 ……………………………………………………………………………

Αθλοπαιδιές, παιγνίδια, σκηνές κάμπινγκ και 
αθλητικά είδη

21-01 Αθλοπαιδιές και παιγνίδια 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα μοντέλα-μινιατούρες 
β) δεν περιλαμβάνονται τα παιγνίδια για ζώα (κατηγ. 
 30-99)

21-02 Είδη και όργανα γυμναστικής ή άθλησης 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα απαραίτητα αθλητικά είδη, μη-
 χανισμοί και οι εξοπλισμοί που προορίζονται για την 
 πρακτική συγκεκριμένων μόνο αθλημάτων (π.χ. οι 
 μπάλες ποδοσφαίρου, τα σκι και οι ρακέτες του τέ-
 νις), εξαιρουμένων όλων των άλλων αντικειμένων 
 που μπορούν εξίσου να χρησιμοποιούνται στην 
 πρακτική άλλου αθλήματος
β) περιλαμβάνονται, με επιφύλαξη της υποκατηγο-
 ρίας α), τα όργανα και οι μηχανισμοί εξάσκησης, 
 καθώς και οι εξοπλισμοί που επιτρέπουν την πρα-
 κτική των αθλημάτων σε εξωτερικούς χώρους 
γ) δεν περιλαμβάνονται τα αθλητικά ρούχα (κατηγ. 
 02) και τα έλκηθρα (κατηγ. 12-14)

21-03 Άλλα είδη διασκέδασης 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα περιστρεφόμενα τρενάκια, 
 αλογάκια διασκέδασης (καρουσέλ) και οι αυτόμα-
 τες μηχανές τυχερών παιγνιδιών 
β) δεν περιλαμβάνονται οι αθλοπαιδιές, τα παιγνίδια 
 (κατηγ. 21-01) και τα άλλα είδη των κατηγοριών 21-
 01 ή 21-02 

21-04 Σκηνές κάμπινγκ και εξαρτήματα 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι πάσσαλοι, τα ξυλόκαρφα κα-
 θώς και άλλα ανάλογα εξαρτήματα
β) δεν περιλαμβάνονται τα είδη κάμπινγκ διαφόρων 
 άλλων κατηγοριών, π.χ. οι καρέκλες (κατηγ. 06-01), 
 τα τραπέζια (κατηγ. 06-03), τα πιάτα (κατηγ. 07-01) 
 και τα τροχόσπιτα (κατηγ. 12-10)

21-99 Διάφορα 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22……………………………………………………………………………

Όπλα, είδη πυροτεχνικής, κυνηγιού, ψαρέματος 
και καταπολέμησης των βλαβερών ζώων

22-01 Βαλλιστικά όπλα 
22-02 Άλλα όπλα 
22-03 Πολεμοφόδια, πύραυλοι και είδη πυροτεχνικής

22-04 Στόχοι και εξαρτήματα
Σημείωση:
 περιλαμβάνεται ο ειδικός μηχανισμός ενεργοποίη-
 σης κινητών στόχων 

22-05 Είδη κυνηγιού και ψαρέματος 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται τα είδη ένδυσης (κατηγ. 02) 
 και τα όπλα (κατηγ. 22-01 ή 22-02) 

22-06 Παγίδες και είδη καταπολέμησης βλαβερών ζώ-
  ων

22-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 23……………………………………………………………………………

Εγκαταστάσεις παροχής υγρών, υγιεινής, θέρ-
μανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, στερεά 
καύσιμα 

23-01 Εγκαταστάσεις παροχής υγρών 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι σωλήνες και τα εξαρτήματά 
 τους 

23-02 Εγκαταστάσεις υγιεινής
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι μπανιέρες, οι ντουσιέρες, οι νε-
 ροχύτες, οι σάουνες, οι τουαλέτες και τα εξαρτή-
 ματα των μπάνιων που δεν περιλαμβάνονται σε άλ-
 λες κατηγορίες 
β) δεν περιλαμβάνονται οι σωλήνες και τα εξαρτήματά
 τους (κατηγ. 23-01)

23-03 Εγκαταστάσεις θέρμανσης 

23-04 Εγκαταστάσεις εξαερισμού και κλιματισμού 

23-05 Στερεά καύσιμα 

23-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24…………………………………………………………………………
 
Ιατρικοί και εργαστηριακοί εξοπλισμοί 

Σημείωση:
 σαν "ιατρικοί εξοπλισμοί" νοούνται επίσης, αυτοί 
 της χειρουργικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής 

24-01 Ιατρικοί, νοσοκομειακοί, εργαστηριακοί εξοπλι-
  σμοί και συσκευές 

24-02 Ιατρικά και εργαστηριακά όργανα ή εργαλεία 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται μόνο τα όργανα χειρός 

24-03 Προθέσεις 

24-04 Είδη επίδεσης τραυμάτων και ιατρικής φροντί-
  δας 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι απορροφητικοί σύνδεσμοι 

24-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25…………………………………………………………………………
 
Κατασκευές και στοιχεία κατασκευών 

25-01 Δομικά υλικά 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα τούβλα, οι δοκοί, τα προφίλ, τα 
 κεραμίδια, οι σχιστόλιθοι και τα φατνώματα

25-02 Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογούμενα 
  δομικά στοιχεία 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα παράθυρα, οι πόρτες, τα πα-
 ντζούρια, οι μεσότοιχοι και τα κιγκλιδώματα
β) δεν περιλαμβάνονται οι σκάλες (κατηγ. 25-04)

25-03 Σπίτια, αμαξοστάσια και άλλες κατασκευές 

25-04 Σκάλες, σκάλες φορητές και σκαλωσιές 

25-99 Διάφορα 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 26 ……………………………………………………………………………

Συσκευές φωτισμού 

26-01 Κηροπήγια και καντηλέρια 

26-02 Πυρσοί, φανάρια και φορητοί φανοί 
26-03 Δημόσιες συσκευές φωτισμού 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι εξωτερικές λάμπες, οι σκηνικοί 
 φωτισμοί και οι προβολείς 

26-04 Ηλεκτρικές ή μη ηλεκτρικές εστίες φωτός 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες, οι σωλή-
 νες και πλάκες φωτισμού, καθώς και τα κεριά 

26-05 Λάμπες, φωτιστικά εδάφους (λαμπαντέρ), πο-
  λυέλαιοι, απλίκες τοίχου ή οροφής, αμπαζούρ, 
  αντανακλαστήρες, λάμπες φωτογραφικών ή κι-
  νηματογραφικών προβολέων

26-06 Φωτιστικοί μηχανισμοί οχημάτων 

26-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27……………………………………………………………………………

Καπνός και είδη καπνίσματος 

27-01 Καπνοί, πούρα και τσιγάρα 

27-02 Πίπες καπνού, πούρων και τσιγάρων 

27-03 Σταχτοδοχεία 

27-04 Σπίρτα 

27-05 Αναπτήρες 

27-06 Θήκες πούρων και τσιγάρων, ταμπακιέρες και 
  καπνοσακούλες 
Σημείωση:
 δεν περιλαμβάνονται οι συσκευασίες (κατηγ. 09)

27-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 28……………………………………………………………………………
 
Φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, είδη και 
εξοπλισμοί καλλωπισμού

28-01 Φαρμακευτικά προϊόντα 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα για 
 ζώα
β) δεν περιλαμβάνονται τα είδη επίδεσης (κατηγ. 24-
 04)
γ) περιλαμβάνονται τα χημικά προϊόντα σε χάπια, κά-
 ψουλες, παστίλιες και δισκία 

28-02 Καλλυντικά 
Σημείωση:
 περιλαμβάνονται τα καλλυντικά ζώων

28-03 Είδη και εξοπλισμοί καλλωπισμού
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι ξυριστικές μηχανές και οι συ-
 σκευές μάλαξης, αποτρίχωσης και κομμωτικής 
β) δεν περιλαμβάνονται οι βούρτσες και τα πινέλα 
 τουαλέτας (κατηγ. 04-02), καθώς και τα είδη ή οι 
 εξοπλισμοί για ζώα (κατηγ. 30-99)

28-04 Περούκες και περουκίνια 
28-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29……………………………………………………………………………

Μηχανισμοί και εξοπλισμοί καταπολέμησης της 
φωτιάς, πρόληψης ατυχημάτων και διάσωσης 

29-01 Μηχανισμοί και εξοπλισμοί καταπολέμησης της 
  φωτιάς 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι πυροσβεστήρες 
β) δεν περιλαμβάνονται τα πυροσβεστικά οχήματα 
 (κατηγ. 12-13), οι σωλήνες πυρόσβεσης και τα 
 ακροφύσιά τους (κατηγ. 23-01)

29-02 Μηχανισμοί και εξοπλισμοί πρόληψης ατυχημά-
  των ή διάσωσης που δεν περιλαμβάνονται σε -
  λες κατηγορίες 
Σημείωση:
α) περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί και οι εξοπλισμοί 
 για ζώα 
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β) δεν περιλαμβάνονται τα κράνη (κατηγ. 02-03) και τα 
 ρούχα προστασίας από τα ατυχήματα (κατηγ. 02-
 02, 02-04 ή 02-06)

29-99 Διάφορα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30 ……………………………………………………………………………

Εξοπλισμοί φροντίδας και συντήρησης των ζώων

Σημείωση :
 δεν περιλαμβάνονται οι ζωοτροφές (κατηγ. 01-06) 
 και τα φαρμακευτικά προϊόντα ή καλλυντικά για 
 ζώα (κατηγ. 28-01 ή 28-02)

30-01 Είδη ένδυσης ζώων
30-02 Μάντρες, κλουβιά, σπιτάκια σκύλων και ανάλογα 
  καταλύματα 
Σημείωση :
 δεν περιλαμβάνονται τα κτίρια (κατηγ. 25)

30-03  Ταΐστρες και ποτίστρες 

30-04  Είδη σελοποίας 
Σημείωση :
 περιλαμβάνονται τα περιλαίμια ζώων 

30-05  Μαστίγια και βουκέντρα 
30-06 Στρώματα ζώων και φωλιές 
30-07 Κούρνιες και άλλα εξαρτήματα κλουβιών 

30-08 Είδη σήμανσης ζώων, σήμανση και πέδικλα 
30-09 Πάσσαλοι πρόσδεσης 
30-99 Διάφορα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31……………………………………………………………………………

Μηχανές και συσκευές παρασκευής εδεσμάτων και 
ποτών που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες 

Σημείωση :
 δεν περιλαμβάνονται τα όργανα χειρός και συσκευ-
 ές που χρησιμεύουν για την παρασκευή και σερβί-
 ρισμα εδεσμάτων και ποτών (κατηγ. 07)

31-00 Μηχανές και συσκευές παρασκευής εδεσμάτων 
  και ποτών που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατη-
  γορίες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 99……………………………………………………………………………

Διάφορα 

Σημείωση :
 περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα που δεν περιέχο-
 νται στις προηγούμενες κατηγορίες 

99-00 Διάφορα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1.  Ν. 2417/1996 “Κύρωση του Διακανονισμού της 
Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών  
σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, 
όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 
και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 
14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη 
στις 28 Σεπτεμβρίου 1979” 
2.  ΠΔ 259/1997 “Διατάξεις εφαρμογής του 
Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των 
βιομηχανικών  σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε 
με το Ν. 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο 
προστασίας”
3.  Νόμος 2943/2001 "Έκτιση ποινών εμπόρων 
ναρκωτικών και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης" και συγκεκριμένα άρθρα 6 έως και 11 που 
αφορούν τη σύσταση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων 
κοινοτικών σημάτων, τα οποία εκδικάζουν και υποθέσεις 
εφευρέσεων, βιομηχανικών σχεδίων και μεταφοράς 
τεχνολογίας, Κεφάλαιο 3ο “Τμήματα Κοινοτικών 
Σημάτων”
4.  ΠΔ 161/31.05.2002 "Προσαρμογή του ΠΔ 259/1997 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 1998 για τη νομική προστασία σχεδίων 
και υποδειγμάτων" (ΦΕΚ Α' 149/26.06.2002)
5.  Κανονισμός (ΕΚ) 1891/2004 της Επιτροπής, της 
21ης Οκτωβρίου 2004 “Για τη θέσπιση διατάξεων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1383/2003 
του συμβουλίου για την  παρέμβαση των τελωνειακών 
αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι 
παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνονται ότι 
παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα” 
6.  Κανονισμός (ΕΚ) 1172/2007 της Επιτροπής της 5ης 
Οκτωβρίου 2007, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1891/2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου 
για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι 
εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν 
ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των 
εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν 
παρόμοια δικαιώματα.
7.  Νόμος 4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88, 18 Απριλίου 2013) 
“Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας”, άρθρο 79, “Ρύθμιση θεμάτων 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας”.
8.  Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 (ΦΕΚ Β’ 3258), 
“Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον 
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και 
ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή 
υποδείγματος”.




