
 ΙΙ. Πώς προστατεύονται τα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγµατα 
και ποιες είναι οι προϋποθέσεις προστασίας ενός σχεδίου ή 
υποδείγµατος;  

   
  1. Καταχωρισµένα και µη καταχωρισµένα σχέδια ή υποδείγµατα. 

   
 1. Τα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγµατα προστατεύονται είτε ως µη καταχωρισµένα 

κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα, εάν έχουν διατεθεί στο κοινό, υπό τους όρους 

που προβλέπει ο υπ’αριθµ. 6/2002 Κανονισµός του Συµβουλίου, είτε ως 

καταχωρηµένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα, εάν έχουν καταχωρηθεί, υπό 

τους όρους που προβλέπει ο ως άνω Κανονισµός. 

   

 2. Τα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγµατα έχουν ενιαίο χαρακτήρα. Παράγουν τα 

αποτελέσµατά τους σε ολόκληρη την Κοινότητα. ∆εν δύνανται να καταχωρούνται, 

να µεταβιβάζονται, να γίνονται αντικείµενα παραίτησης ή απόφασης περί 

ακυρότητας, ούτε να απαγορεύεται η χρήση τους, παρά µόνο σε ολόκληρη την 

Κοινότητα. 

   

   

  2. Πότε προστατεύονται τα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγµατα; 

   
Αρθ. 5 3. α. Νέο  
   

  Ένα σχέδιο ή υπόδειγµα θεωρείται νέο εάν δεν έχει διατεθεί στο κοινό κανένα 

ταυτόσηµο σχέδιο ή υπόδειγµα: 

   

  α. στην περίπτωση µη καταχωρηµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, πριν 

από την ηµεροµηνία κατά την οποία το σχέδιο ή το υπόδειγµα για το οποίο 

διεκδικείται προστασία διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό. 

   

  β. στην περίπτωση καταχωρηµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, πριν 

από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώρηση, ή εάν 

διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ηµεροµηνία προτεραιότητας. 

   

  Τα σχέδια ή υποδείγµατα θεωρούνται ταυτόσηµα εάν τα χαρακτηριστικά τους 

διαφέρουν µόνο σε επουσιώδεις λεπτοµέρειες. 



   
Αρθ. 6 4. β. Ατοµικός χαρακτήρας 
   
  Ένα σχέδιο ή υπόδειγµα θεωρείται ότι παρουσιάζει ατοµικό χαρακτήρα εάν η 

συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενηµερωµένο καταναλωτή διαφέρει από 
την συνολική εντύπωση που προκαλεί στον εν λόγω καταναλωτή κάθε σχέδιο ή 
υπόδειγµα που έχει διατεθεί στο κοινό: 

   
  α. στην περίπτωση µη καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, πριν 

από την ηµεροµηνία κατά την οποία το σχέδιο ή το υπόδειγµα για το οποίο 

διεκδικείται προστασία διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό. 

   

  β. στην περίπτωση καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, πριν 

από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση, ή εάν 

διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ηµεροµηνία προτεραιότητας. 

   
  Για να εκτιµηθεί ο ατοµικός χαρακτήρας, λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός της 

ελευθερίας του δηµιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγµατος. 
   
   
Αρθ. 4 
παρ. 2 

5. γ. Συστατικά σύνθετων προϊόντων 

   
  Το σχέδιο ή υπόδειγµα που εφαρµόζεται ή ενσωµατώνεται σε ένα προϊόν, το 

οποίο αποτελεί συστατικό σύνθετου προϊόντος θεωρείται ότι είναι νέο και έχει 
ατοµικό χαρακτήρα εάν: 

   
  α.  το συστατικό, αφού ενσωµατωθεί στο σύνθετο προϊόν, παραµένει ορατό κατά 

τη συνήθη χρήση του προϊόντος, και 
   
  β. τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πληρούν, αυτά καθαυτά, τις 

προϋποθέσεις ως προς το νεωτερισµό και τον ατοµικό χαρακτήρα. 
   
   
  3. Πότε δεν προστατεύονται τα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγµατα; 

   
Αρθ. 8 6. α. Σχέδια και υποδείγµατα που υπαγορεύονται από την τεχνική λειτουργία τους 
   



  Ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα δεν προστατεύεται: 
  α. όταν τα χαρακτηριστικά της εµφάνισης του προϊόντος υπαγορεύονται 

αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του. 
   
  β. όταν τα χαρακτηριστικά της εµφάνισης του προϊόντος, πρέπει υποχρεωτικώς 

να αναπαράγονται µε την ακριβή µορφή και τις διαστάσεις τους ώστε να είναι 
δυνατή η συναρµολόγηση ή η µηχανική τους σύνδεση µε άλλο προϊόν.  

   
 7. Αντίθετα παρέχεται προστασία σε ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα, το οποίο 

πληρεί τις προϋποθέσεις του νέου και του ατοµικού χαρακτήρα, και το οποίο 
καθιστά δυνατή την πολλαπλή συναρµολόγηση ή σύνδεση αµοιβαίως 
αποκαταστάσιµων προϊόντων σε ένα σύστηµα δοµοστοιχείων (πχ. Lego). 

   
   
Αρθ. 9 8. β. Σχέδια ή υποδείγµατα αντίθετα προς τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη 
   
  ∆εν προστατεύονται τα σχέδια ή υποδείγµατα, τα οποία αντιβαίνουν προς τη 

δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. 
 


