
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 της Επιτροπής 
της 21ης Οκτωβρίου 2002 

σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/1001 του Συµβουλίου 
για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου, της 
12ης ∆εκεµβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα(1), και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 
3, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 δηµιουργεί 
σύστηµα που καθιστά εφικτή, κατόπιν σχετικής 
αιτήσεως προς το Γραφείο εναρµόνισης στην 
εσωτερική αγορά (εµπορικά σήµατα, σχέδια και 
υποδείγµατα) (εφεξής καλούµενο "το Γραφείο"), την 
απόκτηση σχεδίου ή υποδείγµατος µε ισχύ σε όλη την 
Κοινότητα. 

(2) Προς το σκοπό αυτό, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
6/2002 περιλαµβάνει τις απαραίτητες διατάξεις για τη 
διαδικασία καταχώρισης του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος, τη διαχείριση των καταχωρισµένων 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων, τη διαδικασία 
προσφυγής κατά αποφάσεων του Γραφείου, καθώς και 
τη διαδικασία κήρυξης ακυρότητας κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος. 

(3) Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισµός ορίζει τα 
απαραίτητα µέτρα για την εκτέλεση των διατάξεων του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

(4) Ο παρών κανονισµός διασφαλίζει την εύρυθµη και 
αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών για τα 
σχέδια και υποδείγµατα ενώπιον του Γραφείου. 

(5) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής η 
οποία συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 109 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 

Περιεχόµενο της αίτησης 

1. Η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) αίτηµα καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγµατος ως 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος· 

β) το όνοµα, τη διεύθυνση και την ιθαγένεια του 
αιτούντος, καθώς και το κράτος όπου ο αιτών έχει την 
κατοικία του ή την έδρα ή εγκατάστασή του. Επί 
φυσικών προσώπων, αναφέρονται το επώνυµο και το 
όνοµα. Επί νοµικών προσώπων, αναφέρεται η επίσηµη 

επωνυµία, η οποία δύναται να µνηµονεύεται µε τη 
συνήθη σύντµηση· επιπροσθέτως, αναφέρεται το 
κράτος του οποίου η νοµοθεσία διέπει τα εν λόγω 
νοµικά πρόσωπα. 

Αναφέρονται επίσης οι αριθµοί τηλεφώνου και φαξ, 
καθώς και άλλα λεπτοµερή στοιχεία επικοινωνίας, 
όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Κατ' 
αρχήν, δίδεται µία µόνο διεύθυνση ανά αιτούντα· 
εφόσον αναφέρονται περισσότερες διευθύνσεις, 
λαµβάνεται υπόψη µόνο η πρώτη, εκτός εάν ο αιτών 
ορίζει µία από αυτές ως διεύθυνση αντικλήτου. Σε 
περίπτωση που το Γραφείο έχει χορηγήσει στον 
αιτούντα αριθµό αναγνώρισης, αρκεί η αναφορά του εν 
λόγω αριθµού και του ονόµατος του αιτούντος· 

γ) την αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού ή, 
εάν η αίτηση αφορά δισδιάστατο σχέδιο ή υπόδειγµα 
και περιέχει αίτηµα αναστολής της δηµοσίευσης βάσει 
του άρθρου 50 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, η εν 
λόγω αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος 
δύναται να αντικατασταθεί από δείγµα, σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού· 

δ) µνεία των προϊόντων στα οποία πρόκειται να 
ενσωµατωθεί ή να εφαρµοστεί το σχέδιο ή υπόδειγµα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3· 

ε) εάν ο αιτών έχει ορίσει αντιπρόσωπο, αναγράφεται 
το όνοµα και η επαγγελµατική διεύθυνσή του σύµφωνα 
µε το στοιχείο β)· εάν ο αντιπρόσωπος διαθέτει 
περισσότερες από µία επαγγελµατικές διευθύνσεις ή 
εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αντιπρόσωποι µε 
διαφορετικές επαγγελµατικές διευθύνσεις, η αίτηση 
υποδεικνύει τη διεύθυνση που θα χρησιµοποιείται ως 
διεύθυνση αντικλήτου· ελλείψει σχετικής υπόδειξης, 
λαµβάνεται υπόψη ως διεύθυνση αντικλήτου µόνο η 
πρώτη από τις αναφερόµενες διευθύνσεις. Εάν η 
αίτηση υποβάλλεται από περισσότερους του ενός 
αιτούντες, δύναται να ορίζει έναν αιτούντα ή 
αντιπρόσωπο ως κοινό αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση 
που το Γραφείο έχει χορηγήσει αριθµό αναγνώρισης 
στον ορισµένο αντιπρόσωπο ή στους ορισµένους 
αντιπροσώπους, αρκεί η αναφορά του αριθµού 
αναγνώρισης του αντιπροσώπου και του ονόµατος του 
αντιπροσώπου· 

στ) εάν ενδείκνυται, δήλωση που να αναφέρει ότι 
διεκδικείται προτεραιότητα προγενέστερης αίτησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, στην οποία θα αναγράφεται η ηµεροµηνία κατά 
την οποία κατατέθηκε η προγενέστερη αίτηση και η 
χώρα στην οποία ή για την οποία κατατέθηκε η εν λόγω 
αίτηση· 

ζ) εάν ενδείκνυται, δήλωση που να αναφέρει ότι 
διεκδικείται προτεραιότητα λόγω έκθεσης σύµφωνα µε 
το άρθρο 44 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, στην 



οποία θα αναγράφεται η ονοµασία της έκθεσης και η 
ηµεροµηνία της πρώτης γνωστοποίησης των 
προϊόντων στα οποία ενσωµατώνεται ή εφαρµόζεται το 
σχέδιο ή υπόδειγµα· 

η) προσδιορισµό, αφενός, της γλώσσας στην οποία 
κατατίθεται η αίτηση και, αφετέρου, της δεύτερης 
γλώσσας σύµφωνα µε το άρθρο 98 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

θ) την υπογραφή του αιτούντος ή του αντιπροσώπου 
του σύµφωνα µε το άρθρο 65. 

2. Η αίτηση µπορεί να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) µία και µόνο περιγραφή ανά σχέδιο ή υπόδειγµα που 
να µην υπερβαίνει τις 100 λέξεις και η οποία να εξηγεί 
την αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος ή του 
δείγµατος· η περιγραφή αφορά µόνο τα χαρακτηριστικά 
που εµφανίζονται στις αναπαραγωγές του σχεδίου ή 
του υποδείγµατος ή του δείγµατος· δεν περιλαµβάνει 
δηλώσεις ως προς τον ισχυριζόµενο νεωτερισµό ή 
ατοµικό χαρακτήρα του σχεδίου ή υποδείγµατος ή την 
τεχνική αξία του· 

β) αίτηµα αναστολής της δηµοσίευσης καταχώρισης 
σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 1 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

γ) µνεία της "ταξινόµησης του Λοκάρνο" των προϊόντων 
που καλύπτονται από την αίτηση, δηλαδή της κλάσης ή 
των κλάσεων και της υποκλάσης ή των υποκλάσεων 
στις οποίες ανήκουν σύµφωνα µε το παράρτηµα της 
συµφωνίας για την καθιέρωση διεθνούς ταξινόµησης 
των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων του 
Λουκάρνο της 8ης Οκτωβρίου 1968 (εφεξής "συµφωνία 
του Λοκάρνο"), που αναφέρεται στο άρθρο 3 και υπό 
την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2· 

δ) µνεία του δηµιουργού ή της οµάδας των δηµιουργών 
ή υπογεγραµµένη από τον αιτούντα δήλωση µε την 
οποία βεβαιώνεται ότι ο δηµιουργός ή η οµάδα των 
δηµιουργών έχει/έχουν παραιτηθεί από το δικαίωµα 
ονοµαστικής µνείας δυνάµει του άρθρου 36 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002. 

Άρθρο 2 

Πολλαπλή αίτηση 

1. Η αίτηση δύναται να συνιστά πολλαπλή αίτηση για 
την καταχώριση περισσότερων του ενός σχεδίων ή 
υποδειγµάτων. 

2. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός µη 
διακοσµητικά σχέδια ή υποδείγµατα περιλαµβάνονται 
σε πολλαπλή αίτηση, η αίτηση χωρίζεται σε επιµέρους 
αιτήσεις όταν τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να 
ενσωµατωθούν ή να εφαρµοστούν τα σχέδια ή 
υποδείγµατα ανήκουν σε περισσότερες της µίας 
κλάσεις της ταξινόµησης του Λοκάρνο. 

3. Για κάθε σχέδιο ή υπόδειγµα που περιλαµβάνεται σε 
πολλαπλή αίτηση ο αιτών παρέχει αναπαράσταση του 
σχεδίου ή υποδείγµατος βάσει του άρθρου 4 και η µνεία 
του προϊόντος στο οποίο πρόκειται να ενσωµατωθεί ή 
να εφαρµοστεί το σχέδιο ή υπόδειγµα. 

4. Τα σχέδια ή υποδείγµατα που περιλαµβάνονται σε 
πολλαπλή αίτηση κατατάσσονται από τον αιτούντα σε 
συνεχόµενη αριθµητική σειρά µε αραβικά ψηφία. 

Άρθρο 3 

Ταξινόµηση και µνεία προϊόντων 

1. Τα προϊόντα ταξινοµούνται σύµφωνα µε το άρθρο 1 
της συµφωνίας του Λοκάρνο, όπως τροποποιήθηκε και 
τέθηκε σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης του 
σχεδίου ή υποδείγµατος. 

2. Η ταξινόµηση προϊόντων εξυπηρετεί αποκλειστικά 
διοικητικούς σκοπούς. 

3. 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. 

4. 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. 

Άρθρο 4 

Αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος 

1. Η αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος 
έγκειται σε µαυρόασπρη ή έγχρωµη γραφική ή 
φωτογραφική αναπαραγωγή του σχεδίου ή 
υποδείγµατος. Πληροί δε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) εκτός από τις περιπτώσεις όπου η αίτηση 
κατατίθεται µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 
67, η αναπαράσταση υποβάλλεται σε ξεχωριστά φύλλα 
χαρτιού ή αναπαράγεται στην ειδική σελίδα του 
εντύπου το οποίο διατίθεται από το Γραφείο δυνάµει 
του άρθρου 68· 

β) σε περίπτωση ξεχωριστών φύλλων χαρτιού, το 
σχέδιο ή υπόδειγµα αναπαράγεται σε λευκό και 
αδιαφανές χαρτί και είτε επικολλάται είτε εκτυπώνεται 
απευθείας σε αυτό. Υποβάλλεται µόνο ένα αντίγραφο 
και τα φύλλα χαρτιού δεν διπλώνονται ούτε 
συρράπτονται· 

γ) το ξεχωριστό φύλλο είναι σχήµατος DIN A4 (29,7 
εκατοστά ύψος, 21 εκατοστά πλάτος) και ο χώρος που 
χρησιµοποιείται για την αναπαραγωγή δεν υπερβαίνει 
τα 26,2 x 17 εκατοστά. Στην αριστερή πλευρά, 
προβλέπεται περιθώριο τουλάχιστον 2,5 εκατοστών· 
στο επάνω µέρος των φύλλων χαρτιού αναφέρεται 
επίσης ο αριθµός όψεων βάσει της παραγράφου 2 και, 
σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης, ο αύξων αριθµός 
του σχεδίου ή υποδείγµατος· δεν περιλαµβάνουν 
κανένα κείµενο, διατύπωση ή σύµβολο ερµηνευτικού 
χαρακτήρα άλλο από την ένδειξη "άνω" ή το όνοµα ή τη 
διεύθυνση του αιτούντος· 

δ) εφόσον η αίτηση κατατίθεται µε ηλεκτρονικά µέσα, η 
γραφική ή φωτογραφική αναπαραγωγή των σχεδίων ή 
υποδειγµάτων πραγµατοποιείται σε µορφότυπο 
δεδοµένων που καθορίζεται από τον πρόεδρο του 
Γραφείου· ο τρόπος αναγνώρισης των διαφόρων 
σχεδίων ή υποδειγµάτων που αποτελούν αντικείµενο 
πολλαπλής αίτησης ή των διαφόρων όψεων 
καθορίζεται από τον πρόεδρο του Γραφείου· 

ε) το σχέδιο ή υπόδειγµα αναπαράγεται σε ουδέτερο 
φόντο και δεν τροποποιείται µε µελάνι ή διορθωτικό 
υγρό. Η ποιότητα του σχεδίου ή υποδείγµατος πρέπει 
να καθιστά εφικτή, αφενός, την ευκρινή παρουσίαση 



όλων των λεπτοµερειών του αντικειµένου για το οποίο 
ζητείται προστασία και, αφετέρου, τη σµίκρυνση ή τη 
µεγέθυνσή του σε σχήµα µε µέγιστες διαστάσεις 8 x 16 
εκατοστά ανά όψη, προς εγγραφή στο µητρώο 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων που 
προβλέπεται στο άρθρο 72 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, εφεξής "το µητρώο", και άµεση δηµοσίευση στο 
∆ελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων που 
αναφέρεται στο άρθρο 73 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002. 

2. Η αναπαράσταση δύναται να περιλαµβάνει έως επτά 
διαφορετικές όψεις του σχεδίου ή υποδείγµατος. Στην 
ίδια γραφική ή φωτογραφική αναπαραγωγή µπορεί να 
περιλαµβάνεται µόνο µία όψη. Κάθε όψη αριθµείται 
από τον αιτούντα µε αραβικά ψηφία τα οποία 
χωρίζονται µε τελεία· τα ψηφία αριστερά της τελείας 
συνιστούν τον αριθµό του σχεδίου ή υποδείγµατος και 
τα ψηφία δεξιά της τελείας, τον αριθµό της όψης. 

Σε περίπτωση που παρέχονται περισσότερες από επτά 
όψεις, το Γραφείο δύναται να αρνηθεί την καταχώριση 
και δηµοσίευση οποιασδήποτε από τις πλεονάζουσες 
όψεις. Το Γραφείο λαµβάνει τις όψεις µε τη συνεχόµενη 
αριθµητική σειρά στην οποία έχουν τοποθετηθεί από 
τον αιτούντα. 

3. Εφόσον ζητείται καταχώριση σχεδίου ή 
υποδείγµατος το οποίο συνίσταται σε 
επαναλαµβανόµενη παράσταση επιφανείας, η 
αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος 
αποτυπώνει την πλήρη παράσταση και ένα επαρκές 
τµήµα της επαναλαµβανόµενης επιφάνειας. 

Ως προς το µέγεθος της αναπαράστασης του σχεδίου ή 
υποδείγµατος εφαρµόζονται οι περιορισµοί της 
παραγράφου 1 στοιχείο γ). 

4. Εφόσον ζητείται καταχώριση σχεδίου ή 
υποδείγµατος το οποίο συνίσταται σε τυπογραφικά 
στοιχεία, η αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος 
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. 

Άρθρο 5 

∆είγµατα 

1. Εφόσον η αίτηση αφορά δισδιάστατο σχέδιο ή 
υπόδειγµα και περιλαµβάνει αίτηµα αναστολής της 
δηµοσίευσης, βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 1 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, η αναπαράσταση του 
σχεδίου ή υποδείγµατος µπορεί να αντικαθίσταται από 
δείγµα επικολληµένο σε φύλλο χαρτιού. 

Οι αιτήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δείγµα 
αποστέλλονται σε ενιαίο φάκελο ή παραδίδονται 
απευθείας στο γραφείο κατάθεσης. 

Η αίτηση και το δείγµα υποβάλλονται ταυτοχρόνως. 

2. 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 αποθηκευτεί, χωρίς να διπλωθεί, παράλληλα µε 
έγγραφα του µεγέθους που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο γ). 

3. ∆εν υποβάλλεται αίτηση για αναλώσιµα ή επικίνδυνα 
προς αποθήκευση δείγµατα. 

Το δείγµα υποβάλλεται σε πέντε αντίγραφα· σε 
περίπτωση πολλαπλής αίτησης, υποβάλλονται πέντε 
αντίγραφα του δείγµατος για κάθε σχέδιο ή υπόδειγµα. 

4. Εφόσον το σχέδιο ή υπόδειγµα αφορά 
επαναλαµβανόµενη παράσταση επιφανείας, το δείγµα 
πρέπει να απεικονίζει την πλήρη παράσταση και ένα 
επαρκές τµήµα της επαναλαµβανόµενης επιφάνειας σε 
µήκος και πλάτος. Εφαρµόζονται οι περιορισµοί της 
παραγράφου 2. 

Άρθρο 6 

Τέλη της αίτησης 

1. Η κατάθεση της αίτησης συνεπάγεται την 
ταυτόχρονη καταβολή των ακόλουθων τελών στο 
Γραφείο: 

α) του τέλους καταχώρισης· 

β) του τέλους δηµοσίευσης ή του τέλους αναστολής της 
δηµοσίευσης, εάν έχει ζητηθεί αναστολή της 
δηµοσίευσης· 

γ) πρόσθετου τέλους καταχώρισης για κάθε επιπλέον 
σχέδιο ή υπόδειγµα που συµπεριλαµβάνεται σε 
πολλαπλή αίτηση· 

δ) πρόσθετου τέλους δηµοσίευσης για κάθε επιπλέον 
σχέδιο ή υπόδειγµα που συµπεριλαµβάνεται σε 
πολλαπλή αίτηση, ή πρόσθετου τέλους αναστολής για 
κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγµα που 
συµπεριλαµβάνεται σε πολλαπλή αίτηση, εάν έχει 
ζητηθεί αναστολή της δηµοσίευσης. 

2. Εφόσον η αίτηση περιλαµβάνει αίτηµα αναστολής 
της δηµοσίευσης της καταχώρισης, το τέλος 
δηµοσίευσης και οποιοδήποτε πρόσθετο τέλος 
δηµοσίευσης για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγµα 
που συµπεριλαµβάνεται σε πολλαπλή αίτηση 
καταβάλλεται εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 4. 

Άρθρο 7 

Κατάθεση της αίτησης 

1. Το Γραφείο σηµειώνει στα δικαιολογητικά της 
αίτησης την ηµεροµηνία παραλαβής τους και τον 
αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης. 

Κάθε σχέδιο ή υπόδειγµα πολλαπλής αίτησης 
αριθµείται από το Γραφείο σύµφωνα µε το σύστηµα 
που καθορίζει ο πρόεδρός του. 

Το Γραφείο εκδίδει αµελλητί στον αιτούντα απόδειξη 
παραλαβής στην οποία αναγράφεται τουλάχιστον ο 
αριθµός πρωτοκόλλου, η αναπαράσταση, περιγραφή ή 
κατ' άλλο τρόπο αναγνώριση του σχεδίου ή 
υποδείγµατος, η φύση και ο αριθµός των 
δικαιολογητικών, καθώς και η ηµεροµηνία παραλαβής 
τους. 

Σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης, η απόδειξη 
παραλαβής που εκδίδεται από το Γραφείο αναγνωρίζει 
το πρώτο σχέδιο ή υπόδειγµα και τον αριθµό των 
κατατεθειµένων σχεδίων ή υποδειγµάτων. 

2. Εάν η αίτηση κατατίθεται στην κεντρική υπηρεσία 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ενός κράτους µέλους ή στο 
Γραφείο σχεδίων και υποδειγµάτων της Benelux 
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
2/2002, το γραφείο κατάθεσης αριθµεί όλα τα φύλλα 
της αίτησης µε αραβικούς αριθµούς. Το γραφείο 



κατάθεσης, πριν διαβιβάσει την αίτηση στο Γραφείο, 
σηµειώνει στα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά την 
ηµεροµηνία παραλαβής και τον αριθµό σελίδων. 

Το γραφείο κατάθεσης εκδίδει αµελλητί στον αιτούντα 
απόδειξη παραλαβής στην οποία αναφέρεται 
τουλάχιστον η φύση και ο αριθµός των 
δικαιολογητικών, καθώς και η ηµεροµηνία παραλαβής 
τους. 

3. Το Γραφείο, όταν παραλάβει αίτηση από τη κεντρική 
υπηρεσία βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ενός κράτους 
µέλους ή από το Γραφείο σχεδίων και υποδειγµάτων 
της Benelux, σηµειώνει στην αίτηση την ηµεροµηνία 
παραλαβής και τον αριθµό πρωτοκόλλου και εκδίδει 
αµελλητί στον αιτούντα απόδειξη παραλαβής σύµφωνα 
µε το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1, 
αναφέροντας την ηµεροµηνία παραλαβής από το 
Γραφείο. 

Άρθρο 8 

∆ιεκδίκηση προτεραιότητας 

1. Όταν µε την αίτηση διεκδικείται προτεραιότητα µίας ή 
περισσότερων προγενέστερων αιτήσεων σύµφωνα µε 
το άρθρο 42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, ο αιτών 
γνωστοποιεί τον αριθµό πρωτοκόλλου της 
προγενέστερης αίτησης και υποβάλλει σχετικό 
αντίγραφο εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 38. Ο πρόεδρος 
του Γραφείου καθορίζει τα δικαιολογητικά που 
προσκοµίζει ο αιτών. 

2. Εφόσον ο αιτών, µετά την κατάθεση της αίτησης, 
επιθυµεί να διεκδικήσει την προτεραιότητα µιας ή 
περισσότερων προγενέστερων αιτήσεων βάσει του 
άρθρου 42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, 
καταθέτει εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης τη δήλωση προτεραιότητας, όπου 
αναφέρεται η ηµεροµηνία και η χώρα στην οποία ή για 
την οποία υποβλήθηκε η προγενέστερη αίτηση. 

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 υποβάλλονται στο Γραφείο εντός 
τριών µηνών από την παραλαβή της δήλωσης 
προτεραιότητας. 

Άρθρο 9 

Προτεραιότητα λόγω έκθεσης 

1. Εφόσον µε την αίτηση διεκδικείται προτεραιότητα 
λόγω έκθεσης, βάσει του άρθρου 44 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002, 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 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. 

2. 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 που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται στο 
Γραφείο εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία 
παραλαβής της δήλωσης προτεραιότητας. 

Άρθρο 10 

Εξέταση των όρων χορήγησης ηµεροµηνίας κατάθεσης 
και των τυπικών προϋποθέσεων 

1. Το Γραφείο ενηµερώνει τον αιτούντα ότι δεν είναι 
δυνατόν να χορηγηθεί ηµεροµηνία κατάθεσης, εάν η 
αίτηση δεν περιλαµβάνει: 

α) αίτηµα καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγµατος ως 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος· 

β) στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του 
αιτούντος· 

γ) αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε) ή, όπου ενδείκνυται, ένα δείγµα. 

2. Εάν οι ελλείψεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 συµπληρωθούν εντός διµήνου από την ηµεροµηνία 
παραλαβής της κοινοποίησης, η ηµεροµηνία κατά την 
οποία συµπληρώνονται όλες οι ελλείψεις καθορίζει την 
ηµεροµηνία κατάθεσης. 

Εάν οι ελλείψεις δεν συµπληρωθούν εµπρόθεσµα, η 
αίτηση δεν εξετάζεται ως αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος. Τυχόν καταβληθέντα τέλη 
επιστρέφονται. 

3. Το Γραφείο καλεί τον αιτούντα να συµπληρώσει τις 
διαπιστωθείσες ελλείψεις εντός προθεσµίας που τάσσει 
εφόσον, παρά τη χορήγηση ηµεροµηνίας κατάθεσης, 
προκύπτει κατά την εξέταση ότι: 

α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 1, 2, 4 
και 5 ή οι άλλες τυπικές προϋποθέσεις για τις αιτήσεις 
όπως προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
6/2002 ή από τον παρόντα κανονισµό· 

β) το πλήρες ποσό των καταβλητέων τελών δυνάµει 
του άρθρου 6 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2246/2002 της Επιτροπής(2), δεν 
καταβλήθηκε στο Γραφείο· 

γ) όταν διεκδικείται προτεραιότητα σύµφωνα µε τα 
άρθρα 8 και 9, είτε στην ίδια την αίτηση είτε εντός ενός 
µηνός µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης, δεν πληρούνται 
οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα εν 
λόγω άρθρα· 

δ) σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης, τα προϊόντα στα 
οποία πρόκειται να ενσωµατωθούν ή να εφαρµοστούν 
τα σχέδια ή υποδείγµατα ανήκουν σε περισσότερες της 
µίας κλάσεις της ταξινόµησης του Λοκάρνο. 

Ειδικότερα, το Γραφείο καλεί τον αιτούντα να καταβάλει 
τα απαιτούµενα τέλη εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης, καθώς και τα τέλη 
εκπρόθεσµης καταβολής, όπως ορίζεται στο άρθρο 107 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ), του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002 και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2246/2002. 



Σε περίπτωση ελλείψεως που αφορά την περίπτωση 
που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, 
το Γραφείο καλεί τον αιτούντα να χωρίσει την 
πολλαπλή αίτηση σε επιµέρους αιτήσεις, ώστε να 
διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 2 παράγραφος 2. Τον καλεί επίσης να 
καταβάλει το 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. 

Εφόσον ο αιτών συµµορφωθεί µε την κλήση να χωρίσει 
την αίτηση σε επιµέρους αιτήσεις εντός της οριζόµενης 
προθεσµίας, ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ή 
των αιτήσεων που προκύπτουν καθίσταται η 
ηµεροµηνία κατάθεσης που χορηγήθηκε στην αρχικώς 
κατατεθειµένη πολλαπλή αίτηση. 

4. Εάν οι αναφερόµενες στην παράγραφο 3 στοιχεία α) 
και δ), ελλείψεις δεν συµπληρωθούν εµπρόθεσµα, το 
Γραφείο απορρίπτει την αίτηση. 

5. Εάν τα καταβλητέα τέλη δυνάµει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ), δεν καταβληθούν 
εµπρόθεσµα, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση. 

6. Εάν οποιοδήποτε πρόσθετο καταβλητέο τέλος 
δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή δ), 
σχετικά µε τις πολλαπλές αιτήσεις δεν έχει καταβληθεί 
ή δεν έχει καταβληθεί εις το ακέραιον εµπρόθεσµα, το 
Γραφείο απορρίπτει την αίτηση για όλα τα πρόσθετα 
σχέδια ή υποδείγµατα που δεν καλύπτονται από το 
καταβληθέν ποσό. 

Ελλείψει κριτηρίων για τον καθορισµό των σχεδίων ή 
υποδειγµάτων που καλύπτονται από το καταβληθέν 
ποσό, το Γραφείο λαµβάνει τα σχέδια ή υποδείγµατα µε 
τη συνεχόµενη αριθµητική σειρά στην οποία 
κατατάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4. 
Το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση σχεδίων ή 
υποδειγµάτων για τα οποία δεν καταβλήθηκαν ή δεν 
καταβλήθηκαν εις το ακέραιον τα πρόσθετα τέλη. 

7. Εάν οι ελλείψεις που αφορούν την περίπτωση της 
παραγράφου 3 στοιχείο γ) δεν συµπληρωθούν, 
απόλλυται το δικαίωµα διεκδίκησης προτεραιότητας για 
την αίτηση. 

8. Εάν οποιαδήποτε από τις σχετικές µε την 
παράγραφο 3 ελλείψεις δεν συµπληρωθεί εµπρόθεσµα 
και αφορά µόνο ορισµένα από τα σχέδια ή υποδείγµατα 
πολλαπλής αίτησης, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση 
ή απόλλυται το δικαίωµα διεκδίκησης προτεραιότητας, 
µόνο ως προς τα υπό εξέταση σχέδια ή υποδείγµατα. 

Άρθρο 11 

Eξέταση των λόγων µη καταχώρισης 

1. Εφόσον, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002, το Γραφείο, κατά τη διενέργεια της 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του 
παρόντος κανονισµού, διαπιστώσει ότι το σχέδιο ή 
υπόδειγµα για το οποίο διεκδικείται προστασία δεν 
αντιστοιχεί στην περιγραφή του σχεδίου ή 
υποδείγµατος που ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, ή ότι το σχέδιο ή 
υπόδειγµα αντίκειται προς τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά 
ήθη, κοινοποιεί στον αιτούντα ότι το σχέδιο ή 
υπόδειγµα δεν είναι δυνατόν να καταχωρισθεί και 
προσδιορίζει τους λόγους µη καταχώρισης. 

2. 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. 

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

Άρθρο 12 

Ανάκληση ή διόρθωση της αίτησης 

1. Ο αιτών δύναται ανά πάσα στιγµή να αποσύρει 
αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος ή, σε 
περίπτωση πολλαπλής αίτησης, να αποσύρει ορισµένα 
από τα σχέδια ή υποδείγµατα που περιλαµβάνονται 
στην αίτηση. 

2. Κατόπιν αιτήµατος του αιτούντος, δύνανται 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. 

3. Η αίτηση για τη διόρθωση της αίτησης βάσει της 
παραγράφου 2 περιέχει: 

α) τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης· 

β) το όνοµα και τη διεύθυνση του αιτούντος, σύµφωνα 
µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)· 

γ) εφόσον ο αιτών έχει ορίσει αντιπρόσωπο, το όνοµα 
και την επαγγελµατική διεύθυνση του αντιπροσώπου 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)· 

δ) µνεία του στοιχείου της αίτησης το οποίο χρήζει 
διόρθωσης και το εν λόγω στοιχείο διορθωµένο. 

4. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διόρθωσης της 
αίτησης, 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. 

5. ∆ύναται να κατατεθεί ενιαία αίτηση διόρθωσης του 
ίδιου στοιχείου σε δύο ή περισσότερες αιτήσεις που 
υποβάλλονται από το ίδιο πρόσωπο. 

6. Οι παράγραφοι 2 έως 5 εφαρµόζονται κατ' αναλογία 
σε αιτήσεις για διόρθωση του ονόµατος ή της 
επαγγελµατικής διεύθυνσης του οριζόµενου από τον 
αιτούντα αντιπροσώπου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 13 

Καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγµατος 

1. Εάν η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 48 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, το σχέδιο ή υπόδειγµα για το οποίο 
υποβάλλεται αίτηση και τα στοιχεία που αναφέρονται 



στο άρθρο 69 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισµού εγγράφονται στο µητρώο. 

2. Εάν η αίτηση περιλαµβάνει αίτηµα αναστολής της 
δηµοσίευσης δυνάµει του άρθρου 50 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002, εγγράφονται οµοίως το στοιχείο 
αυτό και η ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αναστολής. 

3. Τα καταβλητέα τέλη δυνάµει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 δεν επιστρέφονται, ακόµη και εάν το 
σχέδιο ή υπόδειγµα που αποτελεί αντικείµενο της 
αίτησης δεν έχει καταχωριστεί. 

Άρθρο 14 

∆ηµοσίευση της καταχώρισης 

1. Η καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγµατος 
δηµοσιεύεται στο δελτίο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, 
η δηµοσίευση της καταχώρισης περιλαµβάνει: 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του δικαιούχου του 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος (εφεξής 
καλούµενου "ο δικαιούχος")· 

β) όπου ενδείκνυται, το όνοµα και την επαγγελµατική 
διεύθυνση του οριζόµενου από το δικαιούχο 
αντιπροσώπου, εφόσον δεν πρόκειται για 
αντιπρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 77 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002· εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
αντιπρόσωποι µε την ίδια επαγγελµατική διεύθυνση, 
δηµοσιεύεται µόνο το όνοµα και η επαγγελµατική 
διεύθυνση του πρώτου αναφερόµενου αντιπροσώπου, 
και µετά το όνοµα ακολουθούν οι λέξεις "et al" (και 
λοιποί)· σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων 
αντιπροσώπων µε διαφορετική επαγγελµατική 
διεύθυνση, δηµοσιεύεται µόνο η διεύθυνση αντικλήτου 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 
παρόντος κανονισµού· εφόσον ορίζεται οµάδα 
αντιπροσώπων, βάσει του άρθρου 62 παράγραφος 9 
δηµοσιεύεται µόνο η επωνυµία και η επαγγελµατική 
διεύθυνση της οµάδας· 

γ) την αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος 
σύµφωνα µε το άρθρο 4· σε περίπτωση έγχρωµης 
αναπαράστασης του σχεδίου ή υποδείγµατος, η 
δηµοσίευση είναι έγχρωµη· 

δ) όπου ενδείκνυται, µνεία της υποβολής περιγραφής 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)· 

ε) µνεία των προϊόντων στα οποία πρόκειται να 
ενσωµατωθεί ή να εφαρµοστεί το σχέδιο ή υπόδειγµα 
και των οποίων προηγούνται ο αριθµός των κλάσεων 
και υποκλάσεων της ταξινόµησης του Λοκάρνο 
σύµφωνα µε τις οποίες κατηγοριοποιούνται· 

στ) όπου ενδείκνυται, το όνοµα του δηµιουργού ή της 
οµάδας των δηµιουργών· 

ζ) την ηµεροµηνία κατάθεσης και τον αριθµό 
πρωτοκόλλου, καθώς και τον αριθµό πρωτοκόλλου 
κάθε σχεδίου ή υποδείγµατος σε περίπτωση 
πολλαπλής αίτησης· 

η) όπου ενδείκνυται, στοιχεία σχετικά µε τη διεκδίκηση 
προτεραιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 42 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

θ) όπου ενδείκνυται, στοιχεία σχετικά µε τη διεκδίκηση 
προτεραιότητας λόγω έκθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 
44 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

ι) την ηµεροµηνία και τον αριθµό καταχώρισης, καθώς 
και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της καταχώρισης· 

ια) τη γλώσσα στην οποία κατατέθηκε η αίτηση και τη 
δεύτερη γλώσσα που υπέδειξε στην αίτησή του ο αιτών 
σύµφωνα µε το άρθρο 98 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

3. Εάν η αίτηση περιέχει αίτηµα αναστολής της 
δηµοσίευσης βάσει του άρθρου 50 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002, µνεία της αναστολής δηµοσιεύεται 
στο δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων, 
παράλληλα µε το όνοµα του δικαιούχου, το όνοµα του 
τυχόν αντιπροσώπου, την ηµεροµηνία κατάθεσης και 
καταχώρισης, καθώς και τον αριθµό πρωτοκόλλου της 
αίτησης. ∆εν δηµοσιεύονται ούτε η αναπαράσταση του 
σχεδίου ή υποδείγµατος ούτε οποιαδήποτε στοιχεία 
σχετικά µε την εικόνα του. 

Άρθρο 15 

Αναστολή της δηµοσίευσης 

1. Εφόσον η αίτηση περιλαµβάνει αίτηµα αναστολής 
της δηµοσίευσης βάσει του άρθρου 50 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002, ο δικαιούχος, παράλληλα µε το 
αίτηµα αυτό, ή τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την 
εκπνοή της περιόδου αναστολής διάρκειας τριάντα 
µηνών: 

α) καταβάλλει το τέλος δηµοσίευσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)· 

β) σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης, καταβάλλει το 
πρόσθετο τέλος δηµοσίευσης, που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ)· 

γ) σε περίπτωση που η αναπαράσταση του σχεδίου ή 
υποδείγµατος έχει αντικατασταθεί µε δείγµα σύµφωνα 
µε το άρθρο 5, καταθέτει αναπαράσταση για το σχέδιο 
ή υπόδειγµα σύµφωνα µε το άρθρο 4. Τούτο ισχύει για 
όλα τα σχέδια ή υποδείγµατα που περιλαµβάνονται σε 
πολλαπλή αίτηση για τα οποία ζητείται δηµοσίευση· 

δ) σε περίπτωση πολλαπλής καταχώρισης, επισηµαίνει 
σαφώς ποιο από τα σχέδια ή υποδείγµατα που 
περιλαµβάνονται στην πολλαπλή αίτηση θα 
δηµοσιευθεί ή ποιο από τα σχέδια ή υποδείγµατα 
πρόκειται να αποτελέσει αντικείµενο παραίτησης, ή, εάν 
δεν έχει ακόµη εκπνεύσει η περίοδος αναστολής, για 
ποια σχέδια ή υποδείγµατα θα εξακολουθήσει να ισχύει 
αναστολή. 

Εφόσον ο δικαιούχος διεκδικεί την πρόωρη δηµοσίευση 
πριν από την εκπνοή της περιόδου αναστολής 
διάρκειας τριάντα µηνών, συµµορφούται προς τις 
διατάξεις των στοιχείων α) έως δ) του πρώτου εδαφίου 
το αργότερο τρεις µήνες πριν από τη ζητούµενη 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

2. Εάν ο δικαιούχος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 στοιχείο γ) ή δ), το Γραφείο τον 
καλεί να συµµορφωθεί, εντός οριζόµενης από εκείνο 
προθεσµίας η οποία σε καµία περίπτωση δεν εκπνέει 
µετά την περίοδο αναστολής διάρκειας τριάντα µηνών. 

3. Εάν ο δικαιούχος δεν συµµορφωθεί, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2, εντός της οριζόµενης προθεσµίας, 



α) το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
λογίζεται ότι δεν επέφερε εξ υπαρχής κανένα από τα 
αποτελέσµατα που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002· 

β) εφόσον ο δικαιούχος ζητεί την πρόωρη δηµοσίευση 
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, το 
αίτηµα λογίζεται ότι δεν έχει κατατεθεί. 

4. Εάν ο δικαιούχος δεν καταβάλει τα τέλη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β), το 
Γραφείο τον καλεί να καταβάλει τα τέλη παράλληλα µε 
το τέλος εκπρόθεσµης καταβολής, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) ή δ) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και ορίζεται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2246/2002, εντός τασσοµένης 
από το Γραφείο προθεσµίας, η οποία ωστόσο δεν 
εκπνέει σε καµία περίπτωση µετά την περίοδο 
αναστολής διάρκειας τριάντα µηνών. 

Ελλείψει καταβολής εντός της εν λόγω προθεσµίας, το 
Γραφείο ενηµερώνει τον δικαιούχο ότι το 
καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα δεν 
παρήγαγε εξ υπαρχής κανένα από τα αποτέλεσµατα 
που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

Όσον αφορά πολλαπλή καταχώριση, εάν το ποσό 
καταβληθεί εµπρόθεσµα αλλά δεν επαρκεί για να 
καλύψει όλα τα καταβλητέα τέλη βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), καθώς και το ισχύον 
τέλος εκπρόθεσµης καταβολής, 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 (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002. 

Εκτός εάν καθίσταται σαφές ποια σχέδια ή υποδείγµατα 
καλύπτει το συγκεκριµένο ποσό, και 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 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4. 

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 (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

Άρθρο 16 

∆ηµοσίευση µετά την περίοδο αναστολής 

1. Εφόσον ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 15, το Γραφείο, κατά τη λήξη της 
περιόδου αναστολής ή σε περίπτωση αιτήµατος για 
πρόωρη δηµοσίευση, όσο συντοµότερα είναι τεχνικώς 
εφικτό, 

α) δηµοσιεύει το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα στο ∆ελτίο κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, µε τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 
14 παράγραφος 2 παράλληλα µε τη µνεία ότι η αίτηση 
περιελάµβανε αίτηµα για αναστολή της δηµοσίευσης 
βάσει του άρθρου 50 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 
και, όπου ενδείκνυται, ότι κατατέθηκε δείγµα σύµφωνα 
µε το άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού· 

β) θέτει στη διάθεση του κοινού οποιονδήποτε φάκελο 
αφορά το σχέδιο ή υπόδειγµα· 

γ) καθιστά προσιτές στο κοινό όλες τις εγγραφές στο 
µητρώο, συµπεριλαµβανοµένων των εγγραφών που 
δεν αποκαλύφθηκαν στο κοινό δυνάµει του άρθρου 73. 

2. Εφόσον εφαρµόζεται το άρθρο 15, παράγραφος 4, οι 
ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου δεν πραγµατοποιούνται ως προς τα 
σχέδια ή υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στην 
πολλαπλή καταχώριση και τα οποία λογίζεται ότι δεν 
επέφεραν εξ υπαρχής κανένα από τα αποτελέσµατα 
που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

Άρθρο 17 

Πιστοποιητικό καταχώρισης 

1. Μετά τη δηµοσίευση, το Γραφείο εκδίδει στον 
δικαιούχο πιστοποιητικό καταχώρισης το οποίο 
περιέχει τα στοιχεία του µητρώου που προβλέπονται 
από το άρθρο 69 παράγραφος 2 και δήλωση ότι τα εν 
λόγω στοιχεία έχουν εγγραφεί στο µητρώο. 

2. Ο δικαιούχος δύναται να ζητήσει την έκδοση 
επικυρωµένων ή µη επικυρωµένων αντιγράφων του 
πιστοποιητικού καταχώρισης, έναντι καταβολής 
σχετικού τέλους. 

Άρθρο 18 

∆ιατήρηση του σχεδίου ή υποδείγµατος σε 
τροποποιηµένη µορφή 

1. Εφόσον, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφος 6 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, το καταχωρισµένο 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα διατηρείται σε 
τροποποιηµένη µορφή, το κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα στην τροποποιηµένη µορφή του 
καταχωρίζεται στο µητρώο και δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων. 

2. 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. 

Άρθρο 19 

Αλλαγή του ονόµατος ή της διεύθυνσης του δικαιούχου 
ή του εγκεκριµένου αντιπροσώπου του 

1. Αλλαγή ονόµατος ή διεύθυνσης του δικαιούχου η 
οποία δεν αποτελεί συνέπεια µεταβίβασης του 
καταχωρισµένου σχεδίου ή υποδείγµατος, κατόπιν 
σχετικού αιτήµατος του δικαιούχου, εγγράφεται στο 
µητρώο. 

2. Η αίτηση για αλλαγή του ονόµατος ή της διεύθυνσης 
του δικαιούχου περιέχει: 

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 στον δικαιούχο αριθµό 
αναγνώρισης, αρκεί η αναφορά του αριθµού 
αναγνώρισης και του ονόµατος του δικαιούχου· 

γ) µνεία του ονόµατος και της διεύθυνσης του 
δικαιούχου, όπως τροποποιήθηκε, σύµφωνα µε το 
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)· 



δ) εφόσον ο δικαιούχος έχει ορίσει αντιπρόσωπο, το 
όνοµα και την επαγγελµατική διεύθυνση του 
αντιπροσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 
1 στοιχείο ε). 

3. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 αίτηση δεν 
υπόκειται σε καταβολή τέλους. 

4. ∆ύναται να υποβληθεί µία µόνο αίτηση για την 
αλλαγή του ονόµατος ή της διεύθυνσης σε δύο ή 
περισσότερες καταχωρίσεις του ίδιου δικαιούχου. 

5. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σχετικά µε την 
καταχώριση αλλαγής που ορίζεται στις παραγράφους 1 
και 2, το Γραφείο γνωστοποιεί τις ελλείψεις στον 
αιτούντα. 

Εάν οι ελλείψεις δεν συµπληρωθούν εντός της 
οριζόµενης από το Γραφείο προθεσµίας, το Γραφείο 
απορρίπτει την αίτηση. 

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρµόζονται κατ' αναλογία 
στην αλλαγή του ονόµατος ή της διεύθυνσης του 
εγκεκριµένου αντιπροσώπου. 

7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 εφαρµόζονται κατ' αναλογία 
σε αιτήσεις για κοινοτικά σχέδια ή υποδείγµατα. Η 
αλλαγή καταγράφεται στους φακέλους που τηρεί το 
Γραφείο σχετικά µε την αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος. 

Άρθρο 20 

∆ιόρθωση λαθών και παροραµάτων στο µητρώο και 
στη δηµοσίευση της καταχώρισης 

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. 

Εφόσον υποβάλλεται τέτοιο αίτηµα από τον δικαιούχο, 
εφαρµόζεται κατ' αναλογία το άρθρο 19. Η αίτηση δεν 
υπόκειται σε καταβολή τέλους. 

Το Γραφείο δηµοσιεύει τις διορθώσεις που επέρχονται 
βάσει του παρόντος άρθρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 21 

Κοινοποίηση της λήξης ισχύος της καταχώρισης 

Τουλάχιστον έξι µήνες πριν από τη λήξη ισχύος της 
καταχώρισης, το Γραφείο ενηµερώνει τον δικαιούχο και 
κάθε δικαιούχο δικαιώµατος που εγγράφεται στο 
µητρώο, συµπεριλαµβανοµένων των αδειών 
εκµετάλλευσης, για την επικείµενη λήξη ισχύος της 
καταχώρισης. Η αδυναµία κοινοποίησης δεν επηρεάζει 
τη λήξη ισχύος της καταχώρισης. 

Άρθρο 22 

Ανανέωση της καταχώρισης 

1. Η αίτηση ανανέωσης της καταχώρισης περιλαµβάνει: 

α) εφόσον η αίτηση κατατίθεται από τον δικαιούχο, το 
όνοµα και τη διεύθυνσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο β)· 

β) εφόσον η αίτηση κατατίθεται από πρόσωπο ειδικά 
εξουσιοδοτηµένο από τον δικαιούχο, το όνοµα και τη 
διεύθυνση του εν λόγω προσώπου, καθώς και 
απόδειξη της εξουσιοδότησης για την υποβολή της 
αίτησης· 

γ) εφόσον ο αιτών έχει ορίσει αντιπρόσωπο, το όνοµα 
και την επαγγελµατική διεύθυνση του αντιπροσώπου 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)· 

δ) τον αριθµό καταχώρισης· 

ε) όπου ενδείκνυται, µνεία ότι η ανανέωση ζητείται για 
όλα τα σχέδια ή υποδείγµατα που περιλαµβάνονται 
στην πολλαπλή καταχώριση ή, εάν η ανανέωση δεν 
ζητείται για όλα τα σχέδια ή υποδείγµατα, µνεία των 
σχεδίων ή υποδειγµάτων για τα οποία ζητείται 
ανανέωση. 

2. Τα δυνάµει του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002 καταβλητέα τέλη για την ανανέωση της 
καταχώρισης είναι τα ακόλουθα: 

α) το τέλος ανανέωσης, το οποίο, σε περίπτωση 
περισσότερων του ενός σχεδίων ή υποδειγµάτων που 
αποτελούν τµήµα πολλαπλής καταχώρισης, είναι 
αναλογικό προς τον αριθµό σχεδίων ή υποδειγµάτων 
τα οποία αφορά η ανανέωση· 

β) όπου ενδείκνυται, το πρόσθετο τέλος εκπρόθεσµης 
καταβολής του τέλους ανανέωσης ή εκπρόθεσµης 
υποβολής της αίτησης ανανέωσης, βάσει του άρθρου 
13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, όπως ορίζεται 
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2246/2002. 

3. Εφόσον η αίτηση ανανέωσης κατατίθεται εντός της 
οριζόµενης στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 προθεσµίας, αλλά δεν 
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις ανανέωσης που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισµού 
και στον παρόντα κανονισµό, το Γραφείο ενηµερώνει 
τον αιτούντα για τα διαπιστωθέντα ελαττώµατα. 

Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον δικαιούχο του σχεδίου ή 
υποδείγµατος, ο εν λόγω δικαιούχος λαµβάνει 
αντίγραφο της κοινοποίησης. 

4. Εφόσον δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης ή κατατεθεί 
µετά τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερη περίοδος, του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ή εάν τα τέλη δεν 
καταβληθούν ή καταβληθούν εκπρόθεσµα ή τα 
διαπιστωθέντα ελαττώµατα δεν θεραπευθούν εντός της 
ταχθείσας από το Γραφείο προθεσµίας, το Γραφείο 
διαπιστώνει τη λήξη ισχύος της καταχώρισης και 
ενηµερώνει σχετικώς τον δικαιούχο και, όπου 
ενδείκνυται, τον αιτούντα την ανανέωση και το 
πρόσωπο που έχει καταχωριστεί στο µητρώο ως έχον 
δικαιώµατα επί του σχεδίου ή υποδείγµατος. 

Σε περίπτωση πολλαπλής καταχώρισης, εφόσον τα 
καταβληθέντα τέλη δεν επαρκούν για να καλύψουν όλα 
τα σχέδια ή υποδείγµατα για τα οποία διεκδικείται 
ανανέωση, η διαπίστωση αυτή πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί, µόνον αφού το Γραφείο καθορίσει 
ποια 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 τη συνεχόµενη αριθµητική σειρά στην 
οποία κατατάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 
παράγραφος 4. 

Το Γραφείο διαπιστώνει τη λήξη ισχύος της 
καταχώρισης όλων των πρόσθετων σχεδίων ή 
υποδειγµάτων για τα οποία δεν καταβλήθηκαν ή δεν 
καταβλήθηκαν εις το ακέραιον τα τέλη ανανέωσης. 

5. Εφόσον η διαπίστωση βάσει της παραγράφου 4 
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. 

6. Εφόσον έχουν καταβληθεί τα προβλεπόµενα στην 
παράγραφο 2 τέλη ανανέωσης, αλλά δεν παρατείνεται 
η καταχώριση, τα εν λόγω τέλη επιστρέφονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, Α∆ΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Άρθρο 23 

Μεταβίβαση 

1. Η αίτηση καταχώρισης της µεταβίβασης δυνάµει του 
άρθρου 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 
περιλαµβάνει: 

α) τον αριθµό καταχώρισης του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος· 

β) στοιχεία σχετικά µε τον νέο δικαιούχο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)· 

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. 

2. Η αίτηση µπορεί να περιλαµβάνει, όπου ενδείκνυται, 
το όνοµα και την επαγγελµατική διεύθυνση του 
αντιπροσώπου του νέου δικαιούχου, τα οποία 
αναφέρονται σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε). 

3. Η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα µόνο µετά την 
καταβολή του απαιτούµενου τέλους. Εάν το τέλος δεν 
καταβληθεί ή δεν καταβληθεί εις το ακέραιον, το 
Γραφείο ενηµερώνει σχετικώς τον αιτούντα. 

4. Τα ακόλουθα στοιχεία συνιστούν επαρκή απόδειξη 
της µεταβίβασης βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ), 
όταν: 

α) η αίτηση καταχώρισης της µεταβίβασης υπογράφεται 
από τον καταχωρισµένο δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό 
του και από τον δικαιοδόχο ή τον αντιπρόσωπό του· ή 

β) η αίτηση, εάν υποβάλλεται από τον δικαιοδόχο, 
συνοδεύεται από δήλωση που υπογράφει ο 
καταχωρισµένος δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπός του, µε 
την οποία συµφωνεί για την καταχώριση του 
δικαιοδόχου· ή 

γ) η αίτηση συνοδεύεται από συµπληρωµένο έντυπο 
µεταβίβασης ή σχετικό έγγραφο, υπογεγραµµένο από 
τον καταχωρισµένο δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του 
και από τον δικαιοδόχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

5. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 
καταχώριση της µεταβίβασης, το Γραφείο ενηµερώνει 
τον αιτούντα σχετικά µε τις διαπιστωθείσες ελλείψεις. 

Εάν οι ελλείψεις δεν συµπληρωθούν εντός της 
οριζόµενης από το Γραφείο προθεσµίας, το Γραφείο 
απορρίπτει την αίτηση καταχώρισης της µεταβίβασης. 

6. Είναι δυνατόν να υποβληθεί µία µόνο αίτηση για την 
καταχώριση µεταβίβασης δύο ή περισσοτέρων 
καταχωρισµένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγµάτων, 
υπό τον όρο ότι ο καταχωρισµένος δικαιούχος και ο 
δικαιοδόχος συµπίπτουν σε όλες τις περιπτώσεις. 

7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 εφαρµόζονται κατ' αναλογία 
στη µεταβίβαση αιτήσεων για καταχωρισµένα κοινοτικά 
σχέδια ή υποδείγµατα. Η µεταβίβαση καταγράφεται 
στους φακέλους που τηρεί το Γραφείο σχετικά µε την 
αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

Άρθρο 24 

Καταχώριση αδειών εκµετάλλευσης και άλλων 
δικαιωµάτων 

1. Το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), και 
το άρθρο 23 παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 εφαρµόζονται 
κατ' αναλογία στην καταχώριση της χορήγησης ή της 
µεταβίβασης άδειας εκµετάλλευσης, στην καταχώριση 
της σύστασης ή της µεταβίβασης εµπράγµατου 
δικαιώµατος επί κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 
και στην καταχώριση των µέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης. Ωστόσο, εφόσον καταχωρισµένο κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγµα εµπλέκεται σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας, το αίτηµα της αρµόδιας εθνικής αρχής 
για σχετική εγγραφή στο µητρώο δεν υπόκειται σε 
καταβολή τέλους. 

Σε περίπτωση πολλαπλής καταχώρισης, κάθε 
καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα δύναται 
να αποτελέσει αντικείµενο άδειας εκµετάλλευσης, 
εµπράγµατου δικαιώµατος, κατάσχεσης ή διαδικασίας 
αφερεγγυότητας (πτωχευτική ή ανάλογη διαδικασία) 
ανεξάρτητα από τα άλλα σχέδια ή υποδείγµατα. 

2. 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. 

3. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
καταχώρισης αδειών εκµετάλλευσης και άλλων 
δικαιωµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 29, 30 ή 32 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, και στα άλλα εφαρµοστέα 
άρθρα του παρόντος κανονισµού, το Γραφείο 
ενηµερώνει τον αιτούντα σχετικά µε τις διαπιστωθείσες 
ελλείψεις. 

Εάν οι εν λόγω ελλείψεις δεν συµπληρωθούν εντός της 
οριζόµενης από το Γραφείο προθεσµίας, το Γραφείο 
απορρίπτει την αίτηση καταχώρισης. 

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται κατ' 
αναλογία στις άδειες εκµετάλλευσης και στα άλλα 
δικαιώµατα σχετικά µε τις αιτήσεις για καταχώριση 
κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγµάτων. Οι άδειες 
εκµετάλλευσης, τα εµπράγµατα δικαιώµατα και τα 
µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σηµειώνονται στους 



φακέλους που τηρεί το Γραφείο σχετικά µε την αίτηση 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

5. Το αίτηµα για µη αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης 
βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002 υποβάλλεται εντός τριών µηνών από 
την ηµεροµηνία κατά την οποία εγγράφεται στο µητρώο 
ο νέος δικαιούχος. 

Άρθρο 25 

Ειδικές διατάξεις για την καταχώριση άδειας 
εκµετάλλευσης 

1. 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. 

2. Η άδεια εκµετάλλευσης καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος καταγράφεται στο µητρώο ως 
παρεπόµενη άδεια εκµετάλλευσης όταν χορηγείται από 
κάτοχο άδειας εκµετάλλευσης καταχωρισµένης στο 
µητρώο. 

3. Εφόσον άδεια εκµετάλλευσης καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος χορηγείται για 
τµήµα της Κοινότητας, καταγράφεται στο µητρώο ως 
εδαφικώς περιορισµένη άδεια εκµετάλλευσης. 

4. Εφόσον άδεια εκµετάλλευσης καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος χορηγείται για 
ορισµένο χρόνο, καταγράφεται στο µητρώο ως 
προσωρινή άδεια εκµετάλλευσης. 

Άρθρο 26 

∆ιαγραφή ή τροποποίηση της καταχώρισης αδειών 
εκµετάλλευσης και άλλων δικαιωµάτων 

1. Η καταχώριση που πραγµατοποιείται δυνάµει του 
άρθρου 24 διαγράφεται κατόπιν σχετικού αιτήµατος 
ενός εκ των ενδιαφεροµένων. 

2. Η αίτηση περιλαµβάνει: 

α) τον αριθµό καταχώρισης του καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος ή, σε περίπτωση 
πολλαπλής καταχώρισης, τον αριθµό κάθε σχεδίου ή 
υποδείγµατος· και 

β) στοιχεία σχετικά µε το δικαίωµα του οποίου η 
καταχώριση πρόκειται να διαγραφεί. 

3. Η αίτηση για διαγραφή της καταχώρισης άδειας 
εκµετάλλευσης ή άλλου δικαιώµατος λογίζεται 
κατατεθείσα µόνο µετά την καταβολή του απαιτούµενου 
τέλους. 

Εάν το τέλος δεν καταβληθεί ή δεν καταβληθεί εις το 
ακέραιον, το Γραφείο ενηµερώνει σχετικώς τον 
αιτούντα. ∆εν υπόκειται σε καταβολή τέλους το αίτηµα 
της αρµόδιας εθνικής αρχής για διαγραφή εγγραφής 
όταν κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα εµπλέκεται σε 
πτωχευτική ή ανάλογη διαδικασία (διαδικασία 
αφερεγγυότητας). 

4. 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. 

5. 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. 

6. Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 εφαρµόζονται κατ' 
αναλογία σε αιτήµατα τροποποίησης καταχωρίσεων 
βάσει του άρθρου 24. 

7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 εφαρµόζονται κατ' αναλογία 
στις εγγραφές που πραγµατοποιούνται στους φακέλους 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 4. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 27 

Παραίτηση 

1. Η δήλωση παραίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 περιλαµβάνει: 

α) τον αριθµό καταχώρισης του καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος· 

β) το όνοµα και τη διεύθυνση του δικαιούχου, σύµφωνα 
µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)· 

γ) εφόσον έχει οριστεί αντιπρόσωπος, το όνοµα και την 
επαγγελµατική διεύθυνση του αντιπροσώπου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)· 

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, βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 3 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, το καταχωρισµένο 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα αποτελεί προϊόν µερικής 
παραίτησης, αναπαράσταση του τροποποιηµένου 
σχεδίου ή υποδείγµατος σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
παρόντος κανονισµού. 

2. Εφόσον καταχωρίζεται στο µητρώο δικαίωµα τρίτου 
επί του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος, επαρκή απόδειξη της συναίνεσής του 
προς την παραίτηση συνιστά το γεγονός ότι δήλωση 
συναινέσεως προς την παραίτηση υπογράφεται από 
τον δικαιούχο του εν λόγω δικαιώµατος ή από τον 
αντιπρόσωπό του. 

Εφόσον καταχωριστεί άδεια εκµετάλλευσης, η 
παραίτηση εγγράφεται τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία 
κατά την οποία ο δικαιούχος αποδεικνύει στο Γραφείο 
ότι γνωστοποίησε στον κάτοχο της άδειας την πρόθεσή 
του να παραιτηθεί. 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. 

3. Εφόσον προβάλλεται ενώπιον δικαστηρίου αξίωση 
βάσει του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 
σχετικά µε το δικαίωµα επί καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος, επαρκή απόδειξη της 
συναίνεσής του προς την παραίτηση συνιστά το 
γεγονός ότι δήλωση συναινέσεως προς την παραίτηση 



υπογράφεται από τον προσφεύγοντα ή από τον 
αντιπρόσωπό του. 

4. 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 στη 
µητρώο. 

Άρθρο 28 

Αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας 

1. Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας που 
υποβάλλεται στο Γραφείο σύµφωνα µε το άρθρο 52 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 περιέχει: 

α) όσον αφορά το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα για το οποίο ζητείται η κήρυξη ακυρότητας: 

i) τον αριθµό καταχώρισής του· 

ii) το όνοµα και τη διεύθυνση του δικαιούχου του· 

β) όσον αφορά τους λόγους επί των οποίων βασίζεται η 
αίτηση: 

i) δήλωση των λόγων στους οποίους βασίζεται η αίτηση 
για την κήρυξη ακυρότητας· 

ii) επιπροσθέτως, σε περίπτωση αίτησης που 
υποβάλλεται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, 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 σύµφωνα µε 
το άρθρο 25 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού· 

iii) επιπροσθέτως, σε περίπτωση αίτησης που 
υποβάλλεται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) ή στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, 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 κήρυξη ακυρότητας, 
καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο αιτών 
είναι ο κάτοχος του προγενέστερου δικαιώµατος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισµού· 

iv) επιπροσθέτως, σε περίπτωση υποβολής αίτησης 
βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, την αναπαράσταση και 
στοιχεία του οικείου αντικειµένου όπως αναφέρεται στο 
εν λόγω άρθρο και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η 
αίτηση κατατίθεται από το πρόσωπο ή το όργανο που 
θίγεται από την ανάρµοστη χρήση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 25 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισµού· 

v) εφόσον οι λόγοι ακυρότητας συνίστανται στο γεγονός 
ότι το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 6 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, 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· 

vi) αναφορά των πραγµατικών περιστατικών, των 
αποδείξεων και των ισχυρισµών που προβάλλονται 
προς υποστήριξη των υπό εξέταση λόγων· 

γ) όσον αφορά τον αιτούντα: 

i) το όνοµα και τη διεύθυνσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 
1 παράγραφος 1 στοιχείο β)· 

ii) εάν ο αιτών έχει ορίσει αντιπρόσωπο, το όνοµα και 
την επαγγελµατική διεύθυνση του αντιπροσώπου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)· 

iii) επιπροσθέτως, σε περίπτωση υποβολής αίτησης 
δυνάµει του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο 
ή πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτηµένα σύµφωνα µε το 
άρθρο 25 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού. 

2. Η αίτηση υπόκειται στο τέλος που αναφέρεται στο 
άρθρο 52 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002. 

3. Το Γραφείο γνωστοποιεί στο δικαιούχο την κατάθεση 
αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας. 

Άρθρο 29 

Γλώσσες που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία για την 
κήρυξη ακυρότητας 

1. Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας κατατίθεται στη 
γλώσσα διαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο 98 
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

2. Εφόσον η γλώσσα διαδικασίας δεν είναι η γλώσσα 
που χρησιµοποιείται για την κατάθεση της αίτησης και ο 
κάτοχος του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος 
υποβάλλει τις παρατηρήσεις του στη γλώσσα 
κατάθεσης, το Γραφείο αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
ενέργειες για τη µετάφραση των εν λόγω 
παρατηρήσεων στη γλώσσα διαδικασίας. 

3. Μετά την πάροδο τριών ετών από την ηµεροµηνία 
που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 111 παράγραφος 2 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, η Επιτροπή θα 
υποβάλλει στην επιτροπή του άρθρου 109 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 έκθεση για την εφαρµογή 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και, εάν 
κρίνεται σκόπιµο, προτάσεις για τον καθορισµό ορίου 
όσον αφορά τα σχετικά έξοδα που φέρει το Γραφείο 
όπως προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 98 
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

4. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να υποβάλει 
νωρίτερα την έκθεση και τις ενδεχόµενες προτάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και οι οποίες 
πρέπει να εξεταστούν από την επιτροπή κατά 
προτεραιότητα εάν οι διατάξεις της παραγράφου 2 
συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα. 

5. Εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη της 
αίτησης δεν κατατίθενται στη γλώσσα της διαδικασίας 
για την κήρυξη ακυρότητας, ο αιτών υποβάλλει 
µετάφραση των υπό εξέταση στοιχείων στην εν λόγω 
γλώσσα εντός δύο µηνών µετά την ηµεροµηνία 
κατάθεσης των στοιχείων αυτών. 

6. Εφόσον, εντός της δίµηνης προθεσµίας από την 
ηµεροµηνία παραλαβής εκ µέρους του δικαιούχου της 
κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, ο αιτών την 
κήρυξη της ακυρότητας ή ο δικαιούχος ενηµερώνουν το 



Γραφείο για τη συµφωνία τους να διεξαχθεί η 
διαδικασία σε διαφορετική γλώσσα σύµφωνα µε το 
άρθρο 98 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, ο αιτών, εφόσον η αίτηση δεν υποβλήθηκε στη 
γλώσσα αυτή, υποβάλλει µετάφραση της αίτησης στην 
εν λόγω γλώσσα εντός ενός µηνός από την ανωτέρω 
ηµεροµηνία. 

Άρθρο 30 

Απόρριψη ως απαράδεκτης της αίτησης για την κήρυξη 
ακυρότητας 

1. Εάν το Γραφείο διαπιστώσει ότι η αίτηση για την 
κήρυξη ακυρότητας δεν συνάδει προς το άρθρο 52 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, το άρθρο 28 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, ή 
οποιαδήποτε άλλη διάταξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002 ή του παρόντος κανονισµού, ενηµερώνει 
σχετικώς τον αιτούντα και τον καλεί να συµπληρώσει 
τις διαπιστωθείσες ελλείψεις εντός οριζόµενης από 
αυτό προθεσµίας. 

Εάν οι ελλείψεις δεν συµπληρωθούν εµπρόθεσµα, το 
Γραφείο απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη. 

2. Εφόσον το Γραφείο διαπιστώσει ότι δεν έχουν 
καταβληθεί τα απαιτούµενα τέλη, ενηµερώνει σχετικώς 
τον αιτούντα και του γνωστοποιεί ότι η αίτηση λογίζεται 
µη κατατεθείσα εάν τα απαιτούµενα τέλη δεν 
καταβληθούν εντός οριζόµενης από το Γραφείο 
προθεσµίας. 

Εάν τα απαιτούµενα τέλη καταβληθούν εκπρόθεσµα, 
επιστρέφονται στον αιτούντα. 

3. Κάθε απόφαση περί απορρίψεως αίτησης για την 
κήρυξη ακυρότητας δυνάµει της παραγράφου 1 
κοινοποιείται στον αιτούντα. 

Εφόσον η αίτηση λογίζεται µη κατατεθείσα δυνάµει της 
παραγράφου 2, ο αιτών ενηµερώνεται σχετικώς. 

Άρθρο 31 

Εξέταση της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας 

1. Εάν το Γραφείο δεν απορρίψει την αίτηση 
ακυρότητας σύµφωνα µε το άρθρο 30 κοινοποιεί την εν 
λόγω αίτηση στον δικαιούχο και τον καλεί να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του εντός οριζόµενης από αυτό 
προθεσµίας. 

2. Εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλει παρατηρήσεις, το 
Γραφείο δύναται να αποφασίσει την κήρυξη ακυρότητας 
βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που διαθέτει. 

3. 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. 

4. Όλες οι κατά το άρθρο 53 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 κοινοποιήσεις και όλες οι 
σχετικώς υποβαλλόµενες παρατηρήσεις διαβιβάζονται 
στους διαδίκους. 

5. Το Γραφείο δύναται να καλέσει τους διαδίκους σε 
φιλικό διακανονισµό. 

Άρθρο 32 

Πολλαπλή αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας 

1. Εφόσον κατατίθεται σειρά αιτήσεων για την κήρυξη 
ακυρότητας σχετικά µε το ίδιο καταχωρισµένο κοινοτικό 

σχέδιο ή υπόδειγµα, το Γραφείο δύναται να τις εξετάσει 
στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας. 

Το Γραφείο δύναται ακολούθως να αποφασίσει την 
παύση της από κοινού εξέτασης των εν λόγω αιτήσεων. 

2. Εάν, κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης 
µίας ή περισσότερων αιτήσεων, προκύψει ότι το 
καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα είναι 
ενδεχοµένως άκυρο, το Γραφείο δύναται να αναστείλει 
τις λοιπές διαδικασίες για την κήρυξη ακυρότητας. 

Το Γραφείο ενηµερώνει τους λοιπούς αιτούντες για 
οποιαδήποτε σχετική απόφαση λαµβάνεται κατά τις 
διαδικασίες που συνεχίζονται. 

3. Όταν η απόφαση περί ακυρότητας του σχεδίου ή 
υποδείγµατος αποκτήσει ισχύ δεδικασµένου, οι αιτήσεις 
σχετικά µε τις οποίες είχαν ανασταλεί οι διαδικασίες, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, λογίζονται 
εξετασθείσθες και ενηµερώνονται σχετικώς οι 
ενδιαφερόµενοι αιτούντες. Αυτή η µορφή εξέτασης 
θεωρείται ότι συνιστά υπόθεση που δεν καταλήγει σε 
έκδοση απόφασης για τους σκοπούς του άρθρου 70 
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

4. Το Γραφείο επιστρέφει το 50 % του τέλους αίτησης 
ακυρότητας που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, το 
οποίο καταβάλλεται από κάθε αιτούντα του οποίου η 
αίτηση λογίζεται εξετασθείσα σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 33 

Συµµετοχή εικαζόµενου προσβολέα 

Εφόσον, δυνάµει του άρθρου 54 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002, εικαζόµενος προσβολέας επιζητεί να 
συµµετάσχει στις διαδικασίες, υπάγεται στις σχετικές 
διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30, και, ειδικότερα, 
υποβάλλει αιτιολογηµένη αίτηση και καταβάλλει το 
τέλος της αίτησης ακυρότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 52 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Άρθρο 34 

Περιεχόµενο του δικογράφου προσφυγής 

1. Το δικόγραφο προσφυγής περιέχει: 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του προσφεύγοντος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)· 

β) εφόσον ο προσφεύγων έχει ορίσει αντιπρόσωπο, το 
όνοµα και την επαγγελµατική διεύθυνση του 
αντιπροσώπου σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε)· 

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. 

2. Το δικόγραφο προσφυγής υποβάλλεται στη γλώσσα 
της διαδικασίας κατά την οποία εκδόθηκε η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 

Άρθρο 35 

Απόρριψη της προσφυγής ως απαράδεκτης 



1. Εάν η προσφυγή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 55, 56 και 57 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002, στο άρθρο 34 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) και το άρθρο 34 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισµού, το τµήµα προσφυγών την 
απορρίπτει ως απαράδεκτη, εκτός εάν οι ελλείψεις 
συµπληρωθούν πριν λήξει η σχετική προθεσµία που 
προβλέπεται στο άρθρο 57 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002. 

2. Εάν το τµήµα προσφυγών διαπιστώσει ότι η 
προσφυγή αντίκειται προς άλλες διατάξεις του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ή του παρόντος 
κανονισµού, και ιδίως προς το άρθρο 34 παράγραφος 
1 στοιχεία α) και β), ενηµερώνει σχετικώς τον 
προσφεύγοντα και τον καλεί να συµπληρώσει τις εν 
λόγω ελλείψεις εντός της ταχθείσας προθεσµίας. Εάν οι 
ελλείψεις δεν συµπληρωθούν εµπρόθεσµα, το τµήµα 
προσφυγών απορρίπτει την προσφυγή ως 
απαράδεκτη. 

3. Εάν το τέλος προσφυγής καταβληθεί µετά τη λήξη 
της προθεσµίας για την υποβολή προσφυγής σύµφωνα 
µε το άρθρο 57 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, η 
προσφυγή λογίζεται µη ασκηθείσα και το σχετικό τέλος 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα. 

Άρθρο 36 

Εξέταση της προσφυγής 

1. 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. 

2. 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 αντιπροσώπων 
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. 

3. Η απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα 
άλλα µέλη του τµήµατος προσφυγών και από τον 
υπάλληλο της γραµµατείας του εν λόγω τµήµατος. 

Άρθρο 37 

Επιστροφή του τέλους 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 τµήµα του οποίου έχει προσβληθεί η απόφαση 
και, στις άλλες περιπτώσεις, από το τµήµα 
προσφυγών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Άρθρο 38 

Τύπος των αποφάσεων 

1. Οι αποφάσεις του Γραφείου είναι γραπτές και 
αιτιολογηµένες. 

Σε περίπτωση προφορικής διαδικασίας ενώπιον του 
Γραφείου, οι αποφάσεις µπορούν να απαγγέλλονται 
στο ακροατήριο. Ακολούθως, οι αποφάσεις 
διατυπώνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στους 
διαδίκους. 

2. Οι αποφάσεις του Γραφείου που υπόκεινται σε 
προσφυγή συνοδεύονται από γραπτή κοινοποίηση 
όπου επισηµαίνεται ότι το δικόγραφο προσφυγής 
υποβάλλεται εγγράφως στο Γραφείο εντός δύο µηνών 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατά 
της οποίας ασκείται προσφυγή. Οι κοινοποιήσεις 
εφιστούν επίσης την προσοχή των διαδίκων στις 
διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

Οι διάδικοι δεν µπορούν να επικαλούνται παράλειψη 
της κοινοποίησης σχετικά µε τη δυνατότητα άσκησης 
προσφυγής. 

Άρθρο 39 

∆ιόρθωση λαθών στις αποφάσεις 

Στις αποφάσεις του Γραφείου, µόνο τα γλωσσικά και 
ορθογραφικά λάθη, καθώς και τα προφανή σφάλµατα 
µπορούν να διορθωθούν· διορθώνονται δε από το 
τµήµα που εξέδωσε την απόφαση, αυτεπαγγέλτως ή 
κατόπιν σχετικού αιτήµατος ενός εκ των διαδίκων. 

Άρθρο 40 

∆ιαπίστωση απώλειας δικαιώµατος 

1. Εάν το Γραφείο διαπιστώσει ότι η απώλεια 
δικαιώµατος οφείλεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
6/2002 ή στον παρόντα κανονισµό χωρίς να έχει 
εκδοθεί απόφαση, ενηµερώνει σχετικώς τον 
ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε το άρθρο 66 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, εφιστώντας την 
προσοχή του στα µέσα θεραπείας που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

2. Εάν ο ενδιαφερόµενος θεωρεί ότι η διαπίστωση του 
Γραφείου δεν ευσταθεί, µπορεί, εντός προθεσµίας δύο 
µηνών από την κοινοποίηση της γνωστοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, να ζητήσει από το 
Γραφείο την έκδοση σχετικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται µόνον εάν το Γραφείο δεν 
συµµερίζεται την άποψη του αιτούντος· διαφορετικά, το 
Γραφείο αναθεωρεί τη διαπίστωσή του και ενηµερώνει 
σχετικώς τον αιτούντα την έκδοση απόφασης. 

Άρθρο 41 

Υπογραφή, όνοµα, σφραγίδα 

1. Κάθε απόφαση, κοινοποίηση ή ανακοίνωση του 
Γραφείου αναφέρει την υπηρεσία ή το τµήµα του 
Γραφείου, καθώς και το όνοµα του αρµόδιου 



υπαλλήλου ή τα ονόµατα των αρµοδίων υπαλλήλων. 
Υπογράφεται από τον αρµόδιο υπάλληλο ή τους 
αρµοδίους υπαλλήλους ή, αντί υπογραφής, φέρει τον 
τύπο ή επίθεση της σφραγίδας του Γραφείου. 

2. Ο πρόεδρος του Γραφείου µπορεί να ορίσει άλλα 
µέσα αναγνώρισης της υπηρεσίας ή του τµήµατος του 
Γραφείου και του ονόµατος του αρµοδίου υπαλλήλου ή 
των αρµοδίων υπαλλήλων ή τη δυνατότητα 
χρησιµοποίησης άλλου µέσου αναγνώρισης πλην της 
σφραγίδας, εφόσον οι αποφάσεις, οι κοινοποιήσεις ή οι 
ανακοινώσεις διαβιβάζονται µε φαξ ή άλλα τεχνικά 
µέσα επικοινωνίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Άρθρο 42 

Κλήτευση σε προφορική διαδικασία 

1. Οι διάδικοι κλητεύονται στην προφορική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 64 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002 και εφιστάται η προσοχή τους στη διάταξη 
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Παρέχεται 
προθεσµία κλήτευσης τουλάχιστον ενός µηνός, εκτός 
εάν οι διάδικοι συµφωνήσουν σε βραχύτερη 
προθεσµία. 

2. Με την κλήτευση, το Γραφείο εφιστά την προσοχή 
στα σηµεία τα οποία πρέπει, κατά τη γνώµη του, να 
συζητηθούν ενόψει της έκδοσης απόφασης. 

3. Εάν ένας διάδικος δεν παραστεί στην προφορική 
διαδικασία ενώπιον του Γραφείου, παρά τη νοµότυπη 
κλήτευσή του, η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί χωρίς 
αυτόν. 

Άρθρο 43 

Αποδεικτική διαδικασία ενώπιον του Γραφείου 

1. 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. 

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. 

2. 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 που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, στο οποίο 
αναφέρονται ιδίως η ηµέρα, η ώρα 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 ενδέχεται να επικαλεστούν οι 

µάρτυρες ή οι πραγµατογνώµονες σύµφωνα µε το 
άρθρο 45 παράγραφοι 2 έως 5. 

Άρθρο 44 

∆ιορισµός πραγµατογνωµόνων 

1. Το Γραφείο αποφασίζει τη µορφή των εκθέσεων που 
υποβάλλουν οι πραγµατογνώµονες τους οποίους 
διορίζει. 

2. Η εντολή των πραγµατογνωµόνων 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 σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφοι 2, 
3 και 4. 

3. Οι διάδικοι λαµβάνουν αντίγραφο κάθε γραπτής 
έκθεσης. 

4. Οι διάδικοι µπορούν 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, σύµφωνα µε το 
άρθρο 132 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 40/94 του Συµβουλίου(3). Το οικείο τµήµα του 
Γραφείου αποφαίνεται επί της εξαίρεσης. 

Άρθρο 45 

Έξοδα της αποδεικτικής διαδικασίας 

1. Το Γραφείο δύναται να εξαρτήσει τη διεξαγωγή της 
αποδεικτικής διαδικασίας από την καταβολή, εκ µέρους 
του αιτούντος διαδίκου, ενός ποσού καθοριζόµενου 
βάσει κατά προσέγγιση υπολογισµού των 
προβλεποµένων εξόδων. 

2. Οι 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. Η πρώτη 
περίοδος εφαρµόζεται και στους µη κλητευθέντες 
µάρτυρες και πραγµατογνώµονες που παρουσιάζονται 
ενώπιον του Γραφείου και εξετάζονται υπό την ιδιότητα 
των µαρτύρων και εµπειρογνωµόνων. 

3. Οι µάρτυρες που δικαιούνται επιστροφή των εξόδων 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 δικαιούνται επίσης 
εύλογη αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη, οι δε 
πραγµατογνώµονες δικαιούνται αµοιβή για την εργασία 
τους. Οι εν λόγω καταβολές πραγµατοποιούνται προς 
τους µάρτυρες και πραγµατογνώµονες µετά την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, εφόσον οι υπό 
εξέταση µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες έχουν 
κλητευθεί από το Γραφείο κατόπιν δικής του 
πρωτοβουλίας. 

4. Τα ποσά και οι προκαταβολές που οφείλονται 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 καθορίζονται 
από τον πρόεδρο του Γραφείου και δηµοσιεύονται στην 
επίσηµη εφηµερίδα του Γραφείου. 

Τα ποσά υπολογίζονται επί τη βάσει µε την οποία 
υπολογίζονται η αποζηµίωση και οι µισθοί των 
υπαλλήλων µε βαθµό Α4 έως Α8, σύµφωνα µε τον 



κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το σχετικό 
παράρτηµα VII. 

5. Η τελική ευθύνη για τα οφειλόµενα ή καταβληθέντα 
ποσά, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4, βαρύνει: 

α) το Γραφείο, εφόσον κρίνει εξ ιδίας πρωτοβουλίας 
σκόπιµο να ακούσει τους µάρτυρες ή 
πραγµατογνώµονες· ή 

β) τον οικείο διάδικο εφόσον έχει ζητήσει την 
προφορική εξέταση µαρτύρων ή πραγµατογνωµόνων, 
µε την επιφύλαξη της απόφασης για την κατανοµή και 
τον καθορισµό των εξόδων σύµφωνα µε τα άρθρα 70 
και 71 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και το άρθρο 
79 του παρόντος κανονισµού. 

Ο διάδικος που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου 
εδαφίου επιστρέφει στο Γραφείο κάθε αχρεωστήτως 
καταβληθείσα προκαταβολή. 

Άρθρο 46 

Πρακτικά της προφορικής διαδικασίας και της 
αποδεικτικής διαδικασίας 

1. Συντάσσονται πρακτικά της προφορικής ή της 
αποδεικτικής διαδικασίας τα οποία περιέχουν τα 
ουσιώδη σηµεία των διαδικασιών αυτών, τις σχετικές 
δηλώσεις των διαδίκων, τις καταθέσεις των διαδίκων, 
των µαρτύρων ή των πραγµατογνωµόνων και το 
αποτέλεσµα τυχόν αυτοψίας. 

2. 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 εν λόγω 
διατύπωση και ότι το πρόσωπο που κατέθεσε ενέκρινε 
τα πρακτικά. Εφόσον δεν παραχωρήσει την έγκρισή 
του, αναφέρονται οι αντιρρήσεις που προέβαλε. 

3. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον υπάλληλο που 
τα συνέταξε, καθώς και από τον υπάλληλο που 
διηύθυνε την προφορική ή την αποδεικτική διαδικασία. 

4. Οι διάδικοι λαµβάνουν αντίγραφο των πρακτικών. 

5. 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 εν λόγω αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
παραδίδονται µετά την καταβολή των εξόδων του 
Γραφείου για την αποµαγνητοφώνηση. Το ποσό που 
χρεώνεται καθορίζεται από τον πρόεδρο του Γραφείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 47 

Γενικές διατάξεις σχετικά µε τις κοινοποιήσεις 

1. 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. Τα αντίγραφα των εγγράφων που 

υποβάλλουν οι ίδιοι οι διάδικοι δεν χρειάζονται τέτοια 
θεώρηση. 

2. Η κοινοποίηση πραγµατοποιείται: 

α) µέσω ταχυδροµείου σύµφωνα µε το άρθρο 48· 

β) µε άµεση επίδοση σύµφωνα µε το άρθρο 49· 

γ) µε κατάθεση σε ταχυδροµική θυρίδα στο Γραφείο 
σύµφωνα µε το άρθρο 50· 

δ) µε φαξ και άλλα τεχνικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 
51· 

ε) µε κοινοποίηση µέσω δηµοσίευσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 52. 

Άρθρο 48 

Κοινοποίηση µέσω ταχυδροµείου 

1. 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. 

2. Οι κοινοποιήσεις σε παραλήπτες που δεν έχουν 
κατοικία, έδρα ή εγκατάσταση στην Κοινότητα και οι 
οποίοι δεν έχουν ορίσει αντιπρόσωπο σύµφωνα µε το 
άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, 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. 

3. 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. 

4. Η κοινοποίηση µε συστηµένη επιστολή, µε ή χωρίς 
απόδειξη παραλαβής, θεωρείται ότι έχει 
πραγµατοποιηθεί, ακόµη και αν ο παραλήπτης αρνηθεί 
να παραλάβει την επιστολή. 

5. Εφόσον η κοινοποίηση µέσω ταχυδροµείου δεν 
ρυθµίζεται από τις παραγράφους 1 έως 4, ισχύει το 
δίκαιο του κράτους στο έδαφος του οποίου 
πραγµατοποιείται η κοινοποίηση. 

Άρθρο 49 

Κοινοποίηση µε άµεση επίδοση 

Η κοινοποίηση δύναται να πραγµατοποιηθεί στους 
χώρους του Γραφείου µε άµεση επίδοση του εγγράφου 



στον παραλήπτη, ο οποίος πιστοποιεί την παραλαβή 
του εγγράφου κατά την επίδοσή του. 

Άρθρο 50 

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. 

Άρθρο 51 

Κοινοποίηση µε φαξ και άλλα τεχνικά µέσα 

1. Η κοινοποίηση µε φαξ πραγµατοποιείται µε 
διαβίβαση είτε του πρωτοτύπου είτε αντιγράφου του 
προς κοινοποίηση εγγράφου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 47 παράγραφος 1. Οι λεπτοµέρειες της υπό 
εξέταση διαβίβασης καθορίζονται από τον πρόεδρο του 
Γραφείου. 

2. Οι λεπτοµέρειες της κοινοποίησης µε άλλα τεχνικά 
µέσα επικοινωνίας καθορίζονται από τον πρόεδρο του 
Γραφείου. 

Άρθρο 52 

Κοινοποίηση µέσω δηµοσίευσης 

1. Εάν δεν µπορεί να προσδιοριστεί η διεύθυνση του 
παραλήπτη ή εάν έχει αποδειχθεί ότι είναι αδύνατη η 
κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 48 παράγραφος 1, 
ακόµη και µετά τη δεύτερη προσπάθεια του Γραφείου, 
η κοινοποίηση πραγµατοποιείται µέσω δηµοσίευσης. 

Η σχετική ανακοίνωση δηµοσιεύεται τουλάχιστον στο 
∆ελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων. 

2. Ο πρόεδρος του Γραφείου καθορίζει τη διαδικασία 
δηµοσίευσης, καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης της 
προθεσµίας ενός µηνός, µετά την παρέλευση της 
οποίας το έγγραφο θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί. 

Άρθρο 53 

Κοινοποίηση προς τους αντιπροσώπους 

1. Εάν έχει οριστεί αντιπρόσωπος ή όταν ο πρώτος 
αιτών σε κοινή αίτηση θεωρείται ο κοινός 
αντιπρόσωπος σύµφωνα µε το άρθρο 61 παράγραφος 
1, οι κοινοποιήσεις πραγµατοποιούνται προς τον 
ορισθέντα ή τον κοινό αντιπρόσωπο. 

2. Εάν έχουν ορισθεί περισσότεροι του ενός 
αντιπρόσωποι για έναν διάδικο, αρκεί η κοινοποίηση σε 
έναν από αυτούς, εκτός εάν έχει δηλωθεί ειδική 
διεύθυνση αντικλήτου σύµφωνα µε το άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο ε). 

3. Εάν περισσότεροι του ενός διάδικοι έχουν ορίσει 
κοινό αντιπρόσωπο, αρκεί η κοινοποίηση ενός µόνο 
εγγράφου στον κοινό αντιπρόσωπο. 

Άρθρο 54 

Πληµµελής κοινοποίηση 

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. 

Άρθρο 55 

Κοινοποίηση εγγράφων σε περίπτωση πλειόνων 
διαδίκων 

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. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Άρθρο 56 

Υπολογισµός των προθεσµιών 

1. Οι προθεσµίες υπολογίζονται σε πλήρη έτη, µήνες, 
εβδοµάδες ή ηµέρες. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

Άρθρο 57 

∆ιάρκεια των προθεσµιών 

1. Εφόσον ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ή ο παρών 
κανονισµός προβλέπουν τον ορισµό προθεσµίας από 
το Γραφείο, η προθεσµία αυτή, εάν ο ενδιαφερόµενος 
διάδικος έχει την κατοικία του ή την έδρα του ή κάποια 
εγκατάσταση εντός της Κοινότητας, δεν µπορεί να είναι 
κατώτερη του ενός µηνός ή, όταν δεν συντρέχουν αυτές 
οι προϋποθέσεις, κατώτερη των δύο ή ανώτερη των έξι 
µηνών. 

Το Γραφείο µπορεί, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, 
να χορηγήσει ανανέωση καθορισµένης προθεσµίας, 
εάν η εν λόγω ανανέωση ζητείται από τον 



ενδιαφερόµενο διάδικο και η αίτηση έχει υποβληθεί 
πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσµίας. 

2. Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότεροι διάδικοι, το 
Γραφείο δύναται να εξαρτήσει την παράταση της 
προθεσµίας από τη σύµφωνη γνώµη των άλλων 
διαδίκων. 

Άρθρο 58 

Λήξη της προθεσµίας σε ειδικές περιπτώσεις 

1. Εάν µια προθεσµία εκπνέει ηµέρα κατά την οποία το 
Γραφείο δεν είναι ανοικτό για να παραλάβει τα προς 
κατάθεση έγγραφα ή κατά την οποία, για διαφορετικούς 
λόγους από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, 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. 

2. 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 αντιπροσώπους 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. 

Η διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο καθορίζεται από τον πρόεδρο του Γραφείου. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται κατ' αναλογία 
στις προθεσµίες που προβλέπονται στον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002 ή στον παρόντα κανονισµό εφόσον 
πρόκειται για ενέργειες που θα πραγµατοποιηθούν 
προς την αρµόδια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 35 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002. 

4. 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. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Άρθρο 59 

∆ιακοπή της διαδικασίας 

1. 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 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· 

γ) σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας της 
δικαιοπρακτικής ικανότητας του αντιπροσώπου 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. 

Στο βαθµό που τα γεγονότα αυτά δεν επηρεάζουν την 
εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου ο οποίος διορίσθηκε 
σύµφωνα µε το άρθρο 78 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, η διαδικασία διακόπτεται µόνο κατόπιν 
σχετικής αίτησης του εν λόγω αντιπροσώπου. 

2. Εάν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β), 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. 

3. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 
1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται όταν το Γραφείο ειδοποιηθεί για το 
διορισµό νέου αντιπροσώπου του αιτούντος ή όταν το 
Γραφείο αυτό κοινοποιήσει στους λοιπούς διαδίκους το 
διορισµό νέου αντιπροσώπου του δικαιούχου του 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

Εάν, εντός τριών µηνών από την έναρξη διακοπής της 
διαδικασίας, το Γραφείο δεν ενηµερωθεί για το διορισµό 
νέου αντιπροσώπου, κοινοποιεί στον αιτούντα ή στο 
δικαιούχο του καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος: 

α) στις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 77 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, ότι η 
αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος θεωρείται 
ανακληθείσα, εάν η πληροφορία δεν παρασχεθεί εντός 
δύο µηνών από την εν λόγω κοινοποίηση· ή 

β) στην περίπτωση µη εφαρµογής του άρθρου 77 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, ότι η 
διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον αιτούντα ή τον 
δικαιούχο του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος από 
την ηµεροµηνία της εν λόγω κοινοποίησης. 

4. 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. 

Άρθρο 60 



Παραίτηση από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης 

Ο πρόεδρος του Γραφείου δύναται να παραιτηθεί από 
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για οποιοδήποτε 
οφειλόµενο ποσό, εφόσον το ποσό αυτό είναι ελάχιστο 
ή εφόσον η είσπραξή του είναι αβέβαιη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Άρθρο 61 

∆ιορισµός κοινού αντιπροσώπου 

1. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες και 
στην αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος δεν κατονοµάζεται κοινός 
αντιπρόσωπος, ο αιτών που αναφέρεται πρώτος στην 
αίτηση θεωρείται ότι είναι ο κοινός αντιπρόσωπος. 

Ωστόσο, εάν ένας από τους αιτούντες υπέχει 
υποχρέωση διορισµού εγκεκριµένου πληρεξουσίου, ο 
αντιπρόσωπος αυτός θεωρείται ότι είναι ο κοινός 
αντιπρόσωπος, εκτός εάν ο αιτών που αναφέρεται 
πρώτος στην αίτηση έχει επίσης διορίσει εγκεκριµένο 
πληρεξούσιο. 

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζονται κατ' 
αναλογία σε τρίτους που ενεργούν από κοινού όσον 
αφορά την υποβολή αίτησης για την κήρυξη 
ακυρότητας, καθώς και στους συνδικαιούχους 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος. 

2. Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µεσολαβεί 
µεταβίβαση των δικαιωµάτων σε περισσότερα του ενός 
πρόσωπα και εάν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν διορίσει 
κοινό αντιπρόσωπο, εφαρµόζεται η παράγραφος 1. 

Εάν δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστεί η εν λόγω 
παράγραφος, το Γραφείο καλεί τα πρόσωπα αυτά να 
διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο εντός δύο µηνών. Εάν 
δεν ανταποκριθούν σε αυτή την κλήση, το Γραφείο 
ορίζει τον κοινό αντιπρόσωπο. 

Άρθρο 62 

Πληρεξουσιότητα 

1. Πληρεξούσιοι δικηγόροι και αντιπρόσωποι που 
εγγράφονται στους καταλόγους οι οποίοι τηρούνται από 
το Γραφείο σύµφωνα µε το άρθρο 78 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ή γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 
δύνανται να καταθέσουν στο Γραφείο ενυπόγραφο 
πληρεξούσιο που ενσωµατώνεται στους φακέλους. 

Το πληρεξούσιο κατατίθεται κατόπιν ρητού σχετικού 
αιτήµατος του Γραφείου ή, σε περίπτωση που 
συµµετέχουν αρκετοί διάδικοι στη διαδικασία κατά την 
οποία ο πληρεξούσιος ενεργεί ενώπιον του Γραφείου, 
κατόπιν ρητού σχετικού αιτήµατος ενός εκ των 
διαδίκων. 

2. Υπάλληλοι που ενεργούν εξ ονόµατος φυσικών ή 
νοµικών προσώπων σύµφωνα µε το άρθρο 77 
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 
υποβάλλουν στο Γραφείο ενυπόγραφο πληρεξούσιο 
που ενσωµατώνεται στους φακέλους. 

3. Το πληρεξούσιο δύναται να υποβληθεί σε 
οποιαδήποτε επίσηµη γλώσσα της Κοινότητας. ∆ύναται 
επίσης 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. 

4. Εφόσον, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 ή 2, 
πρέπει να κατατίθεται πληρεξούσιο, το Γραφείο 
καθορίζει την προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να 
κατατίθεται το εν λόγω πληρεξούσιο. Εάν το 
πληρεξούσιο δεν κατατεθεί εµπρόθεσµα, η διαδικασία 
συνεχίζεται µε τον αντιπροσωπευόµενο. Οι 
διαδικαστικές ενέργειες του αντιπροσώπου, 
εξαιρουµένης της υποβολής της αιτήσεως, θεωρούνται 
µη συντελεσθείσες εάν ο αντιπροσωπευόµενος δεν τις 
εγκρίνει. Η εφαρµογή του άρθρου 77 παράγραφος 2 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 δεν θίγεται. 

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται κατ' 
αναλογία στο έγγραφο ανάκλησης του πληρεξουσίου. 

6. Ο αντιπρόσωπος του οποίου έχει παύσει η 
πληρεξουσιότητα εξακολουθεί να θεωρείται 
αντιπρόσωπος έως ότου η παύση της 
πληρεξουσιότητας κοινοποιηθεί στο Γραφείο. 

7. Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του 
πληρεξουσίου, το εν λόγω έγγραφο δεν παύει να ισχύει 
έναντι του Γραφείου σε περίπτωση θανάτου του 
εξουσιοδοτούντος. 

8. Όταν ο διάδικος έχει ορίσει περισσότερους του ενός 
αντιπροσώπους, αυτοί µπορούν να ενεργούν είτε από 
κοινού είτε µεµονωµένα, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο 
πληρεξούσιο. 

9. Το πληρεξούσιο που χορηγείται σε οµάδα 
αντιπροσώπων θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί σε 
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο µπορεί να αποδείξει ότι 
ασκεί δραστηριότητα στο πλαίσιο της εν λόγω οµάδας. 

Άρθρο 63 

Αντιπροσώπευση 

Κάθε κοινοποίηση ή άλλη ανακοίνωση που 
απευθύνεται από το Γραφείο προς τον νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο παράγει τα ίδια 
αποτελέσµατα όπως εάν απευθυνόταν προς τον 
αντιπροσωπευόµενο. 

Κάθε ανακοίνωση που απευθύνεται προς το Γραφείο 
από τον νοµίµως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο 
παράγει τα ίδια αποτελέσµατα όπως εάν προερχόταν 
από τον αντιπροσωπευόµενο. 

Άρθρο 64 

Τροποποίηση του ειδικού καταλόγου εγκεκριµένων 
πληρεξουσίων για θέµατα σχεδίων και υποδειγµάτων 

1. Η εγγραφή εγκεκριµένου πληρεξουσίου στον ειδικό 
κατάλογο εγκεκριµένων πληρεξουσίων για θέµατα 
σχεδίων και υποδειγµάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 78 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, διαγράφεται κατόπιν σχετικού αιτήµατος αυτού. 

2. Ο εγκεκριµένος πληρεξούσιος διαγράφεται 
αυτεπάγγελτα από τον ανωτέρω κατάλογο: 

α) σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας της 
δικαιοπρακτικής ικανότητάς του· 

β) εφόσον απολέσει την ιθαγένεια ενός κράτους 
µέλους, εκτός εάν ο πρόεδρος του Γραφείου επιτρέψει 
παρέκκλιση, σύµφωνα µε το άρθρο 78 παράγραφος 6 
στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 



γ) εφόσον παύσει να έχει την έδρα ή τον τόπο εργασίας 
του στην Κοινότητα· 

δ) εφόσον δεν είναι πλέον εξουσιοδοτηµένος σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της πρώτης περιόδου του άρθρου 78 
παράγραφος 4 στοιχείο γ), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002. 

3. Η εγγραφή ενός εγκεκριµένου πληρεξουσίου στον 
κατάλογο αναστέλλεται µε πρωτοβουλία του Γραφείου 
όταν 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, όπως αναφέρεται στην 
πρώτη περίοδο του άρθρου 78 παράγραφος 4 στοιχείο 
γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

4. Οι διαγραφέντες πληρεξούσιοι επανεγγράφονται 
στον κατάλογο των εγκεκριµένων πληρεξουσίων 
κατόπιν αιτήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 78 
παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, όταν 
εκλείψουν οι λόγοι διαγραφής. 

5. Το Γραφείο σχεδίων και υποδειγµάτων της Benelux 
και η κεντρική υπηρεσία βιοµηχανικής ιδιοκτησίας των 
οικείων κρατών µελών, εφόσον λάβουν γνώση, 
ειδοποιούν πάραυτα το Γραφείο για κάθε περιστατικό 
από τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2 και 3. 

6. Οι τροποποιήσεις του ειδικού καταλόγου 
εγκεκριµένων πληρεξουσίων για θέµατα σχεδίων και 
υποδειγµάτων δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα 
του Γραφείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙ 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ 

Άρθρο 65 

Κοινοποίηση εγγράφως ή µε άλλα µέσα 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι αιτήσεις 
καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος, 
καθώς και κάθε άλλη αίτηση ή δήλωση που 
προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και 
όλες οι άλλες κοινοποιήσεις που απευθύνονται στο 
Γραφείο υποβάλλονται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

α) διαβιβάζεται υπογεγραµµένο πρωτότυπο του υπό 
εξέταση εγγράφου προς το Γραφείο ταχυδροµικώς, 
ιδιοχείρως ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο· τα 
συνηµµένα έγγραφα που υποβάλλονται δεν χρήζουν 
υπογραφής· 

β) διαβιβάζεται υπογεγραµµένο πρωτότυπο µε φαξ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 66· 

γ) διαβιβάζεται το περιεχόµενο της κοινοποίησης µε 
ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε το άρθρο 67. 

2. Εφόσον ο αιτών κάνει χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 να καταθέσει δείγµα 
του σχεδίου ή υποδείγµατος, η αίτηση και το δείγµα 
υποβάλλονται προς το Γραφείο µε ενιαία αποστολή µε 
τη µορφή που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 
του παρόντος άρθρου. Εφόσον η αίτηση και το δείγµα 
ή τα δείγµατα, σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης, δεν 
υποβάλλονται µε ενιαία αποστολή, το Γραφείο δεν 
χορηγεί ηµεροµηνία κατάθεσης εάν δεν παραλάβει και 
το τελευταίο στοιχείο σύµφωνα µε το άρθρο 10 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 66 

Κοινοποίηση µε φαξ 

1. Όταν υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος µε φαξ και η αίτηση περιέχει 
αναπαραγωγή του σχεδίου ή υποδείγµατος, σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 η οποία δεν πληροί τους 
όρους του εν λόγω άρθρου, η απαιτούµενη 
αναπαραγωγή προς καταχώριση και δηµοσίευση 
υποβάλλεται στο Γραφείο σύµφωνα µε το άρθρο 65 
παράγραφος 1 στοιχείο α). 

Εφόσον η αναπαραγωγή περιέρχεται στην κατοχή του 
Γραφείου εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία 
παραλαβής του φαξ, η αίτηση θεωρείται ότι παρελήφθη 
από το Γραφείο κατά την ηµεροµηνία παραλαβής του 
φαξ. 

Εφόσον η αναπαραγωγή περιέρχεται στην κατοχή του 
Γραφείου µετά τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, η 
αίτηση θεωρείται ότι παρελήφθη από το Γραφείο την 
ηµεροµηνία κατά την οποία παρελήφθη η 
αναπαραγωγή. 

2. Εφόσον η κοινοποίηση που παραλαµβάνεται µε φαξ 
είναι ελλιπής ή δυσανάγνωστη, ή όταν το Γραφείο έχει 
βάσιµες αµφιβολίες ως προς την ορθότητα της 
διαβίβασης, το Γραφείο ενηµερώνει σχετικώς τον 
αποστολέα και τον καλεί, εντός οριζόµενης από το 
Γραφείο προθεσµίας, να επαναδιαβιβάσει το 
πρωτότυπο µε φαξ ή να υποβάλει το πρωτότυπο 
σύµφωνα µε το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο α). 

Εφόσον υπάρξει συµµόρφωση προς αυτή την κλήση 
εντός της οριζόµενης προθεσµίας, ως ηµεροµηνία 
παραλαβής της αρχικής κοινοποίησης λογίζεται η 
ηµεροµηνία παραλαβής της εκ νέου διαβίβασης ή του 
πρωτοτύπου, υπό τον όρο ότι, εφόσον το ελάττωµα 
αφορά τη χορήγηση ηµεροµηνίας για την υποβολή 
αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος, εφαρµόζονται οι διατάξεις σχετικά µε την 
ηµεροµηνία κατάθεσης. 

Εφόσον δεν υπάρξει συµµόρφωση προς την κλήση 
εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η κοινοποίηση 
θεωρείται ως µη παραληφθείσα. 

3. Κάθε κοινοποίηση που υποβάλλεται στο Γραφείο µε 
φαξ θεωρείται νοµίµως υπογεγραµµένη, εάν κατά την 
εκτύπωση που παράγει η οικεία συσκευή 
αποτυπώνεται η υπογραφή. 

4. Ο πρόεδρος του Γραφείου µπορεί να ορίσει 
πρόσθετες προϋποθέσεις για την κοινοποίηση µε φαξ, 
όπως τη συσκευή που πρέπει να χρησιµοποιείται, τις 
τεχνικές λεπτοµέρειες της κοινοποίησης και τις 
µεθόδους αναγνώρισης του αποστολέα. 

Άρθρο 67 

Κοινοποίηση µε ηλεκτρονικά µέσα 

1. Οι αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος µπορούν να κατατίθενται µε ηλεκτρονικά 
µέσα, συµπεριλαµβανοµένης της αναπαράστασης του 
σχεδίου ή υποδείγµατος, και µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 65 παράγραφος 2, σε περίπτωση κατάθεσης 
δείγµατος. 

Οι προϋποθέσεις καθορίζονται από τον πρόεδρο του 
Γραφείου. 



2. Ο πρόεδρος του Γραφείου ορίζει τις προϋποθέσεις 
για την κοινοποίηση µε ηλεκτρονικά µέσα, όπως τη 
συσκευή που πρέπει να χρησιµοποιείται, τις τεχνικές 
λεπτοµέρειες της κοινοποίησης και τις µεθόδους 
αναγνώρισης του αποστολέα. 

3. Εφόσον η κοινοποίηση πραγµατοποιείται µε 
ηλεκτρονικά µέσα, εφαρµόζεται κατ' αναλογία το άρθρο 
66 παράγραφος 2. 

4. Εφόσον η κοινοποίηση αποστέλλεται στο Γραφείο µε 
ηλεκτρονικά µέσα, η µνεία του ονόµατος του 
αποστολέα ισοδυναµεί µε υπογραφή. 

Άρθρο 68 

Έντυπα 

1. Το Γραφείο διαθέτει δωρεάν έντυπα για: 

α) κατάθεση αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος· 

β) αίτηση για τη διόρθωση αίτησης ή καταχώρισης· 

γ) αίτηση για την καταχώριση της µεταβίβασης, καθώς 
και το έντυπο και το έγγραφο µεταβίβασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4· 

δ) αίτηση για καταχώριση άδειας εκµετάλλευσης· 

ε) αίτηση ανανέωσης της καταχώρισης 
καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος· 

στ) αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας καταχωρισµένου 
κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος· 

ζ) αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα 
κατάσταση (restitutio in integrum)· 

η) άσκηση προσφυγής· 

θ) διορισµό αντιπροσώπου, µε τη µορφή ειδικού ή 
γενικού πληρεξουσίου. 

2. Το Γραφείο µπορεί να διαθέτει δωρεάν και άλλα 
έντυπα. 

3. Το Γραφείο διαθέτει τα έγγραφα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 σε όλες τις επίσηµες 
γλώσσες της Κοινότητας. 

4. Το Γραφείο διαθέτει δωρεάν τα έντυπα προς το 
Γραφείο σχεδίων και υποδειγµάτων της Benelux και τις 
κεντρικές υπηρεσίες βιοµηχανικής ιδιοκτησίας των 
κρατών µελών. 

5. Το Γραφείο µπορεί επίσης να διαθέτει τα έντυπα σε 
αναγνώσιµη από µηχάνηµα µορφή. 

6. Οι διάδικοι που συµµετέχουν στη διαδικασία ενώπιον 
του Γραφείου χρησιµοποιούν τα έντυπα που διαθέτει το 
Γραφείο ή αντίγραφα των εν λόγω εντύπων ή έντυπα 
µε το ίδιο περιεχόµενο και σχήµα, όπως τα έντυπα που 
παράγονται µε µέσα ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
δεδοµένων. 

7. Τα έντυπα συµπληρώνονται κατά τρόπο που να 
επιτρέπει αυτοµατοποιηµένη εισαγωγή του 
περιεχοµένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε 
αναγνώριση των στοιχείων ή σάρωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

Άρθρο 69 

Μητρώο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 

1. Το µητρώο τηρείται µε τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης 
δεδοµένων. 

2. Το µητρώο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης· 

β) τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης και τον αριθµό 
πρωτοκόλλου κάθε µεµονωµένου σχεδίου ή 
υποδείγµατος που περιλαµβάνεται σε πολλαπλή 
αίτηση· 

γ) την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της καταχώρισης· 

δ) το όνοµα, τη διεύθυνση και την ιθαγένεια του 
αιτούντος, καθώς και το κράτος στο οποίο κατοικεί ή 
έχει την έδρα ή την εγκατάστασή του· 

ε) το όνοµα και την επαγγελµατική διεύθυνση του 
αντιπροσώπου, εφόσον αυτός δεν είναι πληρεξούσιος 
κατά την έννοια του άρθρου 77 παράγραφος 3 πρώτο 
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· εφόσον 
υπάρχουν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, 
εγγράφεται το όνοµα και η επαγγελµατική διεύθυνση 
µόνο του πρώτου αναφερόµενου αντιπροσώπου, και 
µετά το όνοµα ακολουθούν οι λέξεις "et al" (και λοιποί)· 
εφόσον ορίζεται οµάδα αντιπροσώπων, καταχωρίζεται 
µόνο η επωνυµία και η διεύθυνση της εν λόγω οµάδας· 

στ) την αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγµατος· 

ζ) µνεία των προϊόντων µε το όνοµά τους, των οποίων 
προηγούνται οι αριθµοί των κλάσεων και υποκλάσεων 
της ταξινόµησης του Λοκάρνο, σύµφωνα µε τις οποίες 
κατηγοριοποιούνται· 

η) στοιχεία σχετικά µε τη διεκδίκηση της 
προτεραιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 42 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

θ) στοιχεία σχετικά µε τη διεκδίκηση προτεραιότητας 
λόγω έκθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 44 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

ι) όπου ενδείκνυται, µνεία του δηµιουργού ή της οµάδας 
των δηµιουργών, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, ή δήλωση βάσει της 
οποίας ο δηµιουργός ή η οµάδα των δηµιουργών 
παραιτήθηκε/παραιτήθηκαν από το δικαίωµα 
ονοµαστικής αναφοράς του/τους· 

ια) τη γλώσσα στην οποία κατατέθηκε η αίτηση και τη 
δεύτερη γλώσσα την οποία υποδεικνύει ο αιτών στην 
αίτησή του, σύµφωνα µε το άρθρο 98 παράγραφος 2 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

ιβ) την ηµεροµηνία καταχώρισης του σχεδίου ή 
υποδείγµατος στο µητρώο, καθώς και τον αριθµό 
καταχώρισης· 

ιγ) µνεία κάθε αιτήµατος αναστολής της δηµοσίευσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 3 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, προσδιορίζοντας την 
ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αναστολής· 

ιδ) µνεία κατάθεσης δείγµατος σύµφωνα µε το άρθρο 5· 

ιε) µνεία κατάθεσης περιγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 
1 παράγραφος 2 στοιχείο α). 

3. Επιπλέον από τα στοιχεία που ορίζονται στην 
παράγραφο 2, το µητρώο περιέχει τα ακόλουθα 
στοιχεία, καθένα από τα οποία συνοδεύεται από την 
ηµεροµηνία καταχώρισής του: 



α) αλλαγή του ονόµατος, της διεύθυνσης ή της 
ιθαγένειας του δικαιούχου, ή του κράτους στο οποίο 
έχει την κατοικία, την έδρα ή την εγκατάσταση του· 

β) κάθε αλλαγή του ονόµατος ή της επαγγελµατικής 
διεύθυνσης του αντιπροσώπου, εφόσον αυτός δεν είναι 
πληρεξούσιος κατά το άρθρο 77 παράγραφος 3 πρώτο 
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

γ) όταν ορίζεται νέος αντιπρόσωπος, το όνοµα και την 
επαγγελµατική διεύθυνση του εν λόγω αντιπροσώπου· 

δ) µνεία της διαίρεσης πολλαπλής αίτησης ή 
καταχώρισης σε επιµέρους αιτήσεις ή καταχωρίσεις 
βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 4 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

ε) κάθε τροποποίηση του σχεδίου ή υποδείγµατος 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφος 6 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, συµπεριλαµβανοµένων, 
εάν ενδείκνυται, µνείας της παραίτησης που 
πραγµατοποιήθηκε ή της δικαστικής απόφασης ή της 
απόφασης του Γραφείου µε την οποία κηρύσσεται η 
µερική ακυρότητα του δικαιώµατος επί του σχεδίου ή 
υποδείγµατος, καθώς και διορθώσεων λαθών και 
παροραµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 20 του παρόντος 
κανονισµού· 

στ) µνεία της έναρξης της διαδικασίας εξουσιοδότησης 
δυνάµει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002 ως προς καταχωρισµένο κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγµα· 

ζ) την απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου ή οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο περάτωσης της σχετικής διαδικασίας 
δυνάµει του άρθρου 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 σχετικά µε τη διαδικασία 
εξουσιοδότησης· 

η) µεταβολή της κυριότητας σύµφωνα µε το άρθρο 15 
παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002· 

θ) µεταβιβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

ι) τη σύσταση ή µεταβίβαση εµπραγµάτου δικαιώµατος 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, καθώς και τη φύση του εµπράγµατου 
δικαιώµατος· 

ια) τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, καθώς και 
τη διαδικασία αφερεγγυότητας (πτωχευτική ή ανάλογη 
διαδικασία) σύµφωνα µε το άρθρο 31 του εν λόγω 
κανονισµού· 

ιβ) τη χορήγηση ή µεταβίβαση άδειας εκµετάλλευσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 ή το άρθρο 
32 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, και, όπου 
ενδείκνυται, το είδος της άδειας εκµετάλλευσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του παρόντος κανονισµού· 

ιγ) την ανανέωση της καταχώρισης σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, καθώς και 
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της· 

ιδ) µνεία σχετικά µε τον καθορισµό της λήξης της 
καταχώρισης· 

ιε) δήλωση ολικής ή µερικής παραίτησης του 
δικαιούχου σύµφωνα µε το άρθρο 51 παράγραφοι 1 και 
3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

ιστ) την ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεως ή άσκησης 
ανταγωγής για την κήρυξη ακυρότητας σύµφωνα µε το 
άρθρο 52 ή το άρθρο 86, παράγραφος 2, του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

ιζ) την ηµεροµηνία και το περιεχόµενο της απόφασης 
σχετικά µε την αίτηση και την ανταγωγή για την κήρυξη 
ακυρότητας ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο περάτωσης 
της διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 53 ή το άρθρο 
86 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

ιη) µνεία, σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 4 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, ότι το καταχωρισµένο 
κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα λογίζεται ότι δεν 
παρήγαγε εξ υπαρχής κανένα από τα αποτελέσµατα 
που ορίζονται στον εν λόγω κανονισµό· 

ιθ) τη διαγραφή του αντιπροσώπου που έχει 
καταχωριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο 
ε)· 

κ) την τροποποίηση ή διαγραφή από το µητρώο των 
πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία ι), ια) και 
ιβ). 

4. Ο πρόεδρος του Γραφείου µπορεί να αποφασίσει την 
καταχώριση στο µητρώο στοιχείων άλλων από τα 
προβλεπόµενα στις παραγράφους 2 και 3. 

5. Οποιαδήποτε αλλαγή στο µητρώο κοινοποιείται στον 
δικαιούχο. 

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73, το Γραφείο 
χορηγεί επικυρωµένα ή µη επικυρωµένα αποσπάσµατα 
από το µητρώο κατόπιν σχετικού αιτήµατος και µε 
καταβολή τέλους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 70 

∆ελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων 

1. Το Γραφείο καθορίζει τη συχνότητα της έκδοσης του 
∆ελτίου κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων, καθώς 
και τον τρόπο πραγµατοποίησης της εν λόγω έκδοσης. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και 
των άρθρων 14 και 16 του παρόντος κανονισµού 
σχετικά µε την αναστολή της δηµοσίευσης, το ∆ελτίο 
κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων περιλαµβάνει 
δηµοσιεύσεις καταχωρίσεων και εγγραφών που 
πραγµατοποιήθηκαν στο µητρώο, καθώς και άλλα 
λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε καταχωρίσεις σχεδίων 
και υποδειγµάτων των οποίων η δηµοσίευση 
προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ή 
από τον παρόντα κανονισµό. 

3. Όταν δηµοσιεύονται στο ∆ελτίο κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγµάτων λεπτοµέρειες η δηµοσίευση των 
οποίων προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
6/2002 ή από τον παρόντα κανονισµό, η ηµεροµηνία 
έκδοσης που αναγράφεται στο δελτίο λαµβάνεται ως 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης των εν λόγω λεπτοµερειών. 

4. Οι πληροφορίες των οποίων η δηµοσίευση 
προβλέπεται στα άρθρα 14 και 16, όπου ενδείκνυται, 
δηµοσιεύονται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της 
Κοινότητας. 

Άρθρο 71 



Βάση δεδοµένων 

1. Το Γραφείο τηρεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε 
λεπτοµέρειες για τις αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων και τις εγγραφές στο 
µητρώο. Το Γραφείο δύναται, µε την επιφύλαξη των 
περιορισµών που προβλέπονται στο άρθρο 50 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, 
να διαθέσει το περιεχόµενο της υπό εξέταση βάσης 
δεδοµένων για άµεση πρόσβαση ή σε CD-ROM ή σε 
οποιοδήποτε άλλη αναγνώσιµη από µηχάνηµα µορφή. 

2. Ο πρόεδρος του Γραφείου καθορίζει τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης στη βάση δεδοµένων και 
τον τρόπο µε τον οποίο το περιεχόµενό της καθίσταται 
προσιτό σε αναγνώσιµη από µηχάνηµα µορφή, καθώς 
και τα ποσά που χρεώνονται για τις σχετικές ενέργειες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 

Άρθρο 72 

Εξαιρούµενα από µελέτη έγγραφα του φακέλου 

Από τη µελέτη του φακέλου εξαιρούνται, κατά το άρθρο 
74 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, 
τα ακόλουθα έγγραφα: 

α) έγγραφα σχετικά µε τον αποκλεισµό ή την εξαίρεση 
σύµφωνα µε το άρθρο 132 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
40/94· 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. 

Άρθρο 73 

Μελέτη του µητρώου κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων 

Εφόσον η καταχώριση υπόκειται σε αναστολή 
δηµοσίευσης σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 1 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002: 

α) η πρόσβαση στο µητρώο η οποία παρέχεται σε 
πρόσωπα άλλα από τον δικαιούχο περιορίζεται στο 
όνοµα του δικαιούχου, το όνοµα κάθε αντιπροσώπου, 
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 αντιπροσώπου, 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 αντιπρόσωπο αυτού. 

Άρθρο 74 

∆ιαδικασία µελέτης των φακέλων 

1. 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. 

Ο τρόπος µελέτης καθορίζεται από τον πρόεδρο του 
Γραφείου. 

2. 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, σύµφωνα µε το άρθρο 50 
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, 
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: 

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. 

3. Η µελέτη των φακέλων διενεργείται στους χώρους 
του Γραφείου. 

4. 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. 

5. 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 βάσει της παραγράφου 4, κατόπιν 
καταβολής σχετικού τέλους. 

Άρθρο 75 

Κοινοποίηση πληροφοριών που περιέχονται στους 
φακέλους 

Με την επιφύλαξη των περιορισµών που προβλέπονται 
στο άρθρο 74 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και 
στα άρθρα 72 και 73 του παρόντος κανονισµού, 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. 

Άρθρο 76 

Φύλαξη των φακέλων 



1. Το Γραφείο φυλάσσει τους φακέλους που αφορούν 
αιτήσεις κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων και 
καταχωρισµένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα 
τουλάχιστον επί πενταετία από το τέλος του έτους κατά 
το οποίο: 

α) η αίτηση απορρίπτεται ή αποσύρεται· 

β) η ισχύς της καταχώρισης του κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος λήγει οριστικά· 

γ) η ολική παραίτηση από καταχωρισµένο κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγµα δηλώνεται εγγράφως, δυνάµει του 
άρθρου 51 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002· 

δ) το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
διαγράφεται οριστικά από το µητρώο· 

ε) το καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα 
λογίζεται ότι δεν παρήγαγε εξ υπαρχής κανένα από τα 
αποτελέσµατα που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 4 του 
εν λόγω κανονισµού. 

2. Ο πρόεδρος του Γραφείου καθορίζει τη µορφή στην 
οποία φυλάσσονται οι φάκελοι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVΙI 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Άρθρο 77 

Ανταλλαγή πληροφοριών και ανακοινώσεων µεταξύ του 
Γραφείου και των αρχών των κρατών µελών 

1. Το Γραφείο και οι κεντρικές υπηρεσίες βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας των κρατών µελών και το Γραφείο σχεδίων 
και υποδειγµάτων της Benelux ανταλλάσσουν, κατόπιν 
αιτήµατος, σχετικές πληροφορίες για την κατάθεση 
αιτήσεων καταχώρισης κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, σχεδίων και υποδειγµάτων της Benelux 
ή εθνικών καταχωρισµένων σχεδίων και υποδειγµάτων, 
καθώς και για τις διαδικασίες που αφορούν αυτές τις 
αιτήσεις και τα σήµατα που έχουν καταχωριστεί βάσει 
των εν λόγω αιτήσεων. Τέτοιες ανακοινώσεις δεν 
υπόκεινται στους περιορισµούς που προβλέπονται στο 
άρθρο 74 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

2. Οι ανακοινώσεις µεταξύ του Γραφείου και των 
δικαστηρίων ή των αρχών των κρατών µελών οι οποίες 
απορρέουν από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002 ή του παρόντος κανονισµού 
πραγµατοποιούνται απευθείας µεταξύ των ανωτέρω 
δικαστηρίων ή των αρχών. 

Οι εν λόγω ανακοινώσεις µπορούν επίσης να 
πραγµατοποιούνται µέσω των κεντρικών υπηρεσιών 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών µελών και του 
γραφείου σχεδίων και υποδειγµάτων της Benelux. 

3. Τα έξοδα που συνεπάγονται οι ανακοινώσεις δυνάµει 
των παραγράφων 1 και 2 βαρύνουν την αρχή που 
προβαίνει στην ανακοίνωση, η οποία απαλλάσσεται 
των τελών. 

Άρθρο 78 

Μελέτη των φακέλων από τα δικαστήρια και τις αρχές 
των κρατών µελών ή µε µεσολάβησή τους 

1. Τα δικαστήρια και οι αρχές των κρατών µελών 
µπορούν να εξετάσουν το πρωτότυπο ή αντίγραφο του 
φακέλου της αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος ή καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 

υποδείγµατος κατόπιν σχετικού αιτήµατος· δεν 
εφαρµόζεται το άρθρο 74. 

2. Τα δικαστήρια ή οι εισαγγελικές αρχές των κρατών 
µελών µπορούν, σε υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιόν 
τους, να επιτρέψουν σε τρίτους τη µελέτη του 
πρωτοτύπου ή αντιγράφου του φακέλου που έχει 
διαβιβαστεί από το Γραφείο. Η µελέτη των εγγράφων 
αυτών διέπεται από το άρθρο 74 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002. 

3. Το Γραφείο δεν επιβάλλει τέλη για τη µελέτη που 
διενεργείται δυνάµει των παραγράφων 1 και 2. 

4. Κατά τη διαβίβαση των φακέλων ή των αντιγράφων 
τους στα δικαστήρια ή στις εισαγγελικές αρχές των 
κρατών µελών, το Γραφείο επισηµαίνει τους 
περιορισµούς στους οποίους υπόκειται η µελέτη 
φακέλων σχετικά µε τις αιτήσεις κοινοτικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων ή µε τα καταχωρισµένα κοινοτικά σχέδια 
και υποδείγµατα σύµφωνα µε το άρθρο 74 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και το άρθρο 72 του 
παρόντος κανονισµού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIII 

ΕΞΟ∆Α 

Άρθρο 79 

Κατανοµή και καθορισµός των εξόδων 

1. Η κατανοµή των εξόδων δυνάµει του άρθρου 70 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 
καθορίζεται στην απόφαση περί κηρύξεως ακυρότητας 
ενός καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος ή στην απόφαση επί της προσφυγής. 

2. Η κατανοµή των εξόδων δυνάµει του άρθρου 70 
παράγραφοι 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 
καθορίζεται σε απόφαση για τα έξοδα η οποία εκδίδεται 
από το ακυρωτικό τµήµα ή το τµήµα προσφυγών. 

3. Απόδειξη εξόδων, συνοδευόµενη από σχετικά 
δικαιολογητικά, επισυνάπτεται στο αίτηµα για τον 
καθορισµό των εξόδων το οποίο προβλέπεται στο 
άρθρο 70 παράγραφος 6 πρώτη περίοδος του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

Το αίτηµα γίνεται δεκτό µόνο εάν η απόφαση για την 
οποία ζητείται καθορισµός των εξόδων απέκτησε ισχύ 
δεδικασµένου. Τα έξοδα καθορίζονται αφού αποδειχθεί 
η αξιοπιστία των σχετικών στοιχείων. 

4. Το προβλεπόµενο από το άρθρο 70 παράγραφος 6 
δεύτερη περίοδος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 
αίτηµα για αναθεώρηση της απόφασης του γραµµατέα 
σχετικά µε τον καθορισµό των εξόδων υποβάλλεται στο 
Γραφείο εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης του καθορισµού των εξόδων και είναι 
αιτιολογηµένο. 

Το αίτηµα θεωρείται µη υποβληθέν µέχρι της 
καταβολής του τέλους αναθεώρησης του ύψους των 
εξόδων. 

5. Το ακυρωτικό τµήµα ή το τµήµα προσφυγών 
αποφασίζουν, κατά περίπτωση, χωρίς προφορική 
διαδικασία επί του αιτήµατος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4. 

6. ∆υνάµει του άρθρου 70 παράγραφος 1 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, τα τέλη που βαρύνουν 
τον ηττηθέντα διάδικο περιορίζονται στα τέλη που 



κατέβαλε ο έτερος διάδικος για την αίτηση κήρυξης 
ακυρότητας ή/και για τη διαδικασία προσφυγής. 

7. Τα απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 
έξοδα στα οποία πράγµατι υπεβλήθη ο νικήσας 
διάδικος βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο δυνάµει του 
άρθρου 70 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, µε βάση το ακόλουθο ανώτατο όριο 
επιβάρυνσης: 

α) έξοδα ταξιδιού ενός διαδίκου για µετάβαση και 
επιστροφή από τον τόπο κατοικίας ή την επαγγελµατική 
έδρα προς τον τόπο διεξαγωγής της προφορικής ή της 
αποδεικτικής διαδικασίας, ως εξής: 

i) το αντίτιµο σιδηροδροµικού εισιτηρίου πρώτης θέσης 
συµπεριλαµβανοµένων των συνήθων προσαυξήσεων, 
εφόσον η συνολική απόσταση σιδηροδροµικώς δεν 
υπερβαίνει 800 χιλιόµετρα· 

ii) το αντίτιµο αεροπορικού εισιτηρίου τουριστικής 
θέσης, εφόσον η συνολική απόσταση σιδηροδροµικώς 
υπερβαίνει τα 800 χιλιόµετρα ή η µετακίνηση 
προϋποθέτει τη διάσχιση θάλασσας· 

β) έξοδα διαµονής ενός διαδίκου ίσα προς το ποσό της 
ηµερήσιας αποζηµίωσης που προβλέπεται σχετικώς 
για υπαλλήλους των βαθµών Α4 έως Α8 στο άρθρο 13 
του παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων· 

γ) έξοδα ταξιδιού των αντιπροσώπων κατά την έννοια 
του άρθρου 78 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002 και των µαρτύρων και 
πραγµατογνωµόνων, στο ύψος που προβλέπεται από 
το στοιχείο α)· 

δ) έξοδα διαµονής των αντιπροσώπων κατά την έννοια 
του άρθρου 78 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002 και των µαρτύρων και των 
πραγµατογνωµόνων, στο ύψος που προβλέπεται από 
το στοιχείο β)· 

ε) έξοδα για την αποδεικτική διαδικασία µε τη µορφή 
εξέτασης µαρτύρων, διεξαγωγής 
πραγµατογνωµοσύνης ή αυτοψίας έως 300 ευρώ ανά 
διαδικασία· 

στ) έξοδα εκπροσώπησης, κατά την έννοια του άρθρου 
78 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002: 

i) του αιτούντος στη διαδικασία για την κήρυξη 
ακυρότητας ενός καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος έως 400 ευρώ· 

ii) του δικαιούχου στη διαδικασία για την κήρυξη 
ακυρότητας ενός καταχωρισµένου κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος έως 400 ευρώ· 

iii) του προσφεύγοντος σε διαδικασία προσφυγής έως 
500 ευρώ· 

iv) του εναγοµένου σε διαδικασία προσφυγής έως 500 
ευρώ· 

ζ) εφόσον ο νικήσας διάδικος εκπροσωπείται από 
περισσότερους του ενός αντιπροσώπους κατά την 
έννοια του άρθρου 78 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002, ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται µε τα 
προβλεπόµενα στα στοιχεία γ), δ) και στ) έξοδα µόνο 
για έναν αντιπρόσωπο· 

η) ο ηττηθείς διάδικος δεν υποχρεούται να καταβάλει 
στον νικήσαντα διάδικο άλλα έξοδα, δαπάνες ή τέλη 
εκτός από όσα προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ζ). 

Εφόσον, σε µια από τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στο στοιχείο στ) του πρώτου εδαφίου, η αποδεικτική 
διαδικασία περιλαµβάνει εξέταση µαρτύρων, 
πραγµατογνωµοσύνη ή αυτοψία, χορηγείται πρόσθετο 
ποσό για έξοδα εκπροσώπησης έως 600 ευρώ ανά 
διαδικασία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIX 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

Άρθρο 80 

Αιτήσεις και δηλώσεις 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 98 παράγραφος 4 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, 

α) 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· 

β) κάθε αίτηση ή δήλωση άλλη από την αίτηση για την 
κήρυξη ακυρότητας δυνάµει του άρθρου 52 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, ή δήλωση παραίτησης 
δυνάµει του άρθρου 51 του εν λόγω κανονισµού 
σχετικά µε καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα κατατίθεται σε µία από τις γλώσσες του 
Γραφείου· 

γ) εφόσον χρησιµοποιείται έντυπο που διατίθεται από 
το Γραφείο, σύµφωνα µε το άρθρο 68, το εν λόγω 
έντυπο 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. 

Άρθρο 81 

Γραπτή διαδικασία 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 98 παράγραφοι 3 και 
5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, και εφόσον δεν 
ορίζεται άλλως στον παρόντα κανονισµό, 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. 

2. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα 
κανονισµό, 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. 

Άρθρο 82 

Προφορική διαδικασία 

1. 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. 

2. 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 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. 

3. 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. 

4. Εάν οι διάδικοι και το Γραφείο συµφωνούν, µπορεί 
κατά την προφορική διαδικασία να χρησιµοποιηθεί 
οποιαδήποτε επίσηµη γλώσσα της Κοινότητας. 

5. 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. 

6. 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. 

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

Άρθρο 83 

Επικύρωση των µεταφράσεων 

1. 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 το πιστοποιητικό αναφέρεται στη µετάφραση 
προηγούµενης αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 42 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, η προθεσµία αυτή δεν 
είναι µικρότερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της αίτησης. 

Εφόσον η επικύρωση δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα, το 
έγγραφο θεωρείται ότι δεν έχει παραληφθεί. 

2. Ο πρόεδρος του Γραφείου µπορεί να καθορίσει τον 
τρόπο επικύρωσης των µεταφράσεων. 

Άρθρο 84 

Νοµική ισχύς των µεταφράσεων 

Ελλείψει αποδείξεων περί του αντιθέτου, το Γραφείο 
µπορεί να θεωρήσει ότι µια µετάφραση αντιστοιχεί στο 
οικείο πρωτότυπο κείµενο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΧ 

ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 85 

∆ηµοσίευση σχετικά µε την αµοιβαιότητα 

1. Εάν κρίνεται σκόπιµο, ο πρόεδρος του Γραφείου 
ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει κατά πόσον ένα 
κράτος που δεν αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος της 
σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ή της συµφωνίας για την 
ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου χορηγεί 
καθεστώς αµοιβαιότητας κατά την έννοια του άρθρου 
41 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

2. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι χορηγείται 
καθεστώς αµοιβαιότητας σύµφωνα µε την παράγραφο 
1, δηµοσιεύει σχετική κοινοποίηση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

3. Το άρθρο 41 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002 εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν στην 
κοινοποίηση ορίζεται προγενέστερη ηµεροµηνία για την 
έναρξη εφαρµογής της. 

Το άρθρο 41 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002 παύει να ισχύει από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κοινοποίησης της Επιτροπής 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν χορηγείται πλέον 
καθεστώς αµοιβαιότητας, εκτός εάν στην κοινοποίηση 



ορίζεται προγενέστερη ηµεροµηνία για την έναρξη 
εφαρµογής της. 

4. Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 δηµοσιεύονται και στην επίσηµη 
εφηµερίδα του Γραφείου. 

Άρθρο 86 

Μεταβατική περίοδος 

1. Στις αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος που κατατίθενται εντός τριών µηνών πριν 
από την ηµεροµηνία που καθορίζεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 111 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002 σηµειώνεται από το Γραφείο η ηµεροµηνία 
κατάθεσης που ορίζεται βάσει της εν λόγω διάταξης και 
η πραγµατική ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης. 

2. Ως προς αυτές τις αιτήσεις, η περίοδος 
προτεραιότητας των έξι µηνών που προβλέπεται από 
τα άρθρα 41 και 44 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που καθορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 111 παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισµού. 

3. Το Γραφείο δύναται να εκδώσει στον αιτούντα 
απόδειξη µε προγενέστερη ηµεροµηνία εκείνης που 
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 111 παράγραφος 2 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

4. Το Γραφείο µπορεί να εξετάσει τις εν λόγω αιτήσεις 
πριν από την ηµεροµηνία που καθορίζεται βάσει του 
άρθρου 111 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002 και να επικοινωνήσει µε τον αιτούντα 
προκειµένου να συµπληρωθούν τυχόν ελλείψεις πριν 
από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

Οι αποφάσεις σχετικά µε τις υπό εξέταση αιτήσεις 
λαµβάνονται µόνο µετά την ηµεροµηνία αυτή. 

5. Εφόσον η ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης 
καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος από 
το Γραφείο, από την κεντρική υπηρεσία βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας ή από το Γραφείο σχεδίων και 
υποδειγµάτων της Benelux προηγείται της έναρξης της 
τρίµηνης προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 111 
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, η 
αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει κατατεθεί. 

Ο αιτών ενηµερώνεται σχετικώς και η αίτηση 
επιστρέφεται σε αυτόν. 

Άρθρο 87 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 
ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα 
τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2002. 

Για την Επιτροπή 

Frederik Bolkestein 

 
Μέλος της Επιτροπής




