
 IΙΙ. Κατάθεση της αίτησης και προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται.  

   
  1. Πού γίνεται η κατάθεση της αίτησης; 
   
Αρθ. 35 1. Η αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος κατατίθεται κατ’ 

επιλογή του αιτούντος: 
   
  α. στο Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ)  

  β. στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας κράτους µέλους, ή 

  γ. για τις χώρες της Benelux, στο γραφείο σχεδίων και υποδειγµάτων της 

Benelux. 

   

 2. Εφόσον η αίτηση κατατεθεί στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας κράτους 

µέλους ή στο γραφείο σχεδίων και υποδειγµάτων της Benelux, διαβιβάζεται στο 

ΓΕΕΑ εντός προθεσµίας δύο εβδοµάδων από την κατάθεσή της. Σε ορισµένα 

κράτη επιβάλλεται τέλος το οποίο δεν υπερβαίνει τις διοικητικές δαπάνες 

παραλαβής και διεκπεραίωσης της αίτησης. Στην Ελλάδα τέτοιο τέλος δεν 

επιβάλλεται. 

   

  2. Πώς γίνεται η κατάθεση της αίτησης; 
   

 3. α.  Με παράδοση της αίτησης, είτε στο ΓΕΕΑ, είτε στον Οργανισµό Βιοµηχανικής 

Ιδιοκτησίας. Την αίτηση µπορεί να παραδώσει όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 

ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, και όσον αφορά τα 

νοµικά πρόσωπα, ο νόµιµος εκπρόσωπός τους, ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους 

ή οποιοσδήποτε υπάλληλός τους χωρίς να απαιτείται πληρεξούσιο. 

 4. β. Ταχυδροµικά (απλά ή συστηµένα), είτε στο ΓΕΕΑ, είτε στον Οργανισµό 

Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 5. γ. Με fax, είτε στο ΓΕΕΑ, είτε στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να αποσταλούν άµεσα στο ΓΕΕΑ ή στον Οργανισµό 

Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)  και τα πρωτότυπα έγγραφα. 

 6. δ. Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://oami.europa.eu/en/design/efentry.htm 

του ΓΕΕΑ. 

   
   
  3. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί η αίτηση 

http://oami.europa.eu/en/design/efentry.htm


   
Αρθ. 36 7. Η αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος πρέπει να 

περιλαµβάνει: 
   
  α. αίτηµα καταχώρισης, 
  β. τα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του αιτούντος. 
  γ. αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος κατάλληλη για αναπαραγωγή. 
  δ. µνεία των προϊόντων στα οποία πρόκειται να ενσωµατωθεί ή να εφαρµοστεί το 

σχέδιο ή υπόδειγµα. 
   
 8. Επιπλέον η αίτηση µπορεί να περιλαµβάνει: 
   
  α.  επεξηγηµατική περιγραφή της αναπαράστασης ή του δείγµατος, 
  β.  αίτηµα για αναστολή της δηµοσίευσης της καταχώρισης, 
  γ.  τα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του εκπροσώπου που έχει 

ενδεχοµένως ορίσει ο αιτών, 
  δ.  ταξινόµηση των προϊόντων, στα οποία πρόκειται να ενσωµατωθεί ή να 

εφαρµοστεί το σχέδιο ή υπόδειγµα σε κατηγορίες, 
  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 παραιτηθεί από το 
δικαίωµα ονοµαστικής µνείας. 

   
 9. Η αίτηση υπόκειται σε καταβολή τέλους καταχώρισης και τέλους δηµοσίευσης. 

Στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηµα για αναστολή της δηµοσίευσης της 
καταχώρισης, το τέλος δηµοσίευσης αντικαθίσταται από το τέλος αναστολής της 
δηµοσίευσης.  

   
  4. Τι είναι η πολλαπλή αίτηση; 
   
Αρθ. 37 10. Περισσότερα του ενός κοινοτικά σχέδια ή υποδείγµατα µπορούν να 

περιλαµβάνονται στην ίδια αίτηση (πολλαπλή αίτηση), χωρίς περιορισµό στον 

αριθµό, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν όλα στην ίδια κατηγορία της ∆ιεθνούς  

ταξινόµησης βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων  

(www.wipo.int/classifications/locarno/en/). Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται 

στην περίπτωση διακοσµητικών στοιχείων. 

   

 11. Η πολλαπλή αίτηση καταχώρισης κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγµάτων υπόκειται 



σε  καταβολή πρόσθετου τέλους καταχώρησης και πρόσθετου τέλους 

δηµοσίευσης. Στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηµα για αναστολή της 

δηµοσίευσης της καταχώρισης, το πρόσθετο τέλος δηµοσίευσης αντικαθίσταται 

από το πρόσθετο τέλος αναστολής της δηµοσίευσης. Τα πρόσθετα τέλη 

αντιστοιχούν σε ποσοστό επί των βασικών τελών που απαιτούνται για κάθε 

επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγµα. 

   

 12. Κάθε σχέδιο ή υπόδειγµα που περιλαµβάνεται σε πολλαπλή αίτηση ή πολλαπλή 

καταχώριση είναι δυνατόν να αντιµετωπίζεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. 

Συγκεκριµένα, µπορεί, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, να αποτελεί αντικείµενο 

αδειών εκµετάλλευσης, εµπράγµατων δικαιωµάτων, αναγκαστικής εκτέλεσης, 

παραίτησης, ανανέωσης, εκχώρησης, αναστολής της δηµοσίευσης ή να 

κηρύσσεται άκυρο. 

   
  5. Ηµεροµηνία κατάθεσης 
   
Αρθ. 38 13. Ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή 

υποδείγµατος είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η αίτηση κατατίθεται στο ΓΕΕΑ 
ή στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση κατά την οποία 
αίτηση που κατατέθηκε στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας έφτασε στο 
ΓΕΕΑ µετά την πάροδο δύο µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία είχαν 
κατατεθεί τα απαραίτητα έγγραφα, ως ηµεροµηνία κατάθεσης θεωρείται η 
ηµεροµηνία παραλαβής των εγγράφων από το ΓΕΕΑ. 

 14. Η κοινοτική κατάθεση αίτησης ισοδυναµεί µε εθνική κατάθεση στα κράτη µέλη 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

   
  6. Τι είναι η «προτεραιότητα» και πώς διεκδικείται;  
   
Αρθ. 41 15. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη καταθέσει αίτηση για την καταχώριση του 

ιδίου σχεδίου ή υποδείγµατος σε ένα από τα κράτη µέλη της Σύµβασης των 

Παρισίων ή της Συµφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου, έχει δικαίωµα προτεραιότητας για 6 µήνες από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης της πρώτης αίτησης. Η προτεραιότητα συνίσταται στο ότι η αίτηση 

που κατατίθεται για την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 

θεωρείται ότι γίνεται ταυτόχρονα µε την πρώτη κατάθεση που έγινε σε µια από 

τις ανωτέρω χώρες, και εποµένως η προστασία του κοινοτικού σχεδίου ή 

υποδείγµατος παρέχεται αναδροµικά από την ηµεροµηνία της αρχικής 



κατάθεσης.  

   

 16. Ο υποβάλλων αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, ο 

οποίος προτίθεται να διεκδικήσει την προτεραιότητα προγενέστερης αίτησης, 

υποχρεούται να προσκοµίζει δήλωση προτεραιότητας και αντίγραφο της 

προηγούµενης αίτησης. Αν η γλώσσα της προγενέστερης αίτησης δεν είναι µια 

από τις γλώσσες του Γραφείου, τότε µπορεί να ζητηθεί µετάφραση της 

προγενέστερης αίτησης σε µια από αυτές τις γλώσσες. 

   
   
  7. Ποιες είναι οι γλώσσες διαδικασίας για την καταχώριση ενός 

κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος; 
   
Αρθ. 98 17. Η αίτηση για την καταχώριση ενός κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 

κατατίθεται σε οποιαδήποτε από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο καταθέτης πρέπει επίσης να δηλώσει και µια δεύτερη γλώσσα, ως 

γλώσσα διαδικασίας, στην οποία θα γίνονται όλες οι επικοινωνίες του ΓΕΕΑ µε 

τον καταθέτη, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να είναι µία από τις πέντε γλώσσες 

του Γραφείου Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, 

Γερµανικά ή Ιταλικά). 

 


