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Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής 
 
 
1. Γενικές παρατηρήσεις 
 
1.1 Χρήση του εντύπου 
 
Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το Γραφείο και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση 
του Γραφείου στη διεύθυνση http://www.euipo.europa.eu. Η αναπαραγωγή του είναι ελεύθερη. 
 
Οι προσφεύγοντες ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να χρησιμοποιούν έντυπα παρόμοιας 
μορφής ή σχήματος με το έντυπο που παρέχει το Γραφείο, όπως έντυπα που παράγονται από 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.   
 
Σε περίπτωση χρήσης εντύπων που έχουν αναπαραχθεί ηλεκτρονικά και εφόσον απαιτείται 
περισσότερος χώρος, μπορεί να αποφευχθεί η χρήση συνημμένων εγγράφων επεκτείνοντας 
απλώς την ηλεκτρονική μορφή του εντύπου. 
 
Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου που παρέχει το Γραφείο διασφαλίζει την τήρηση των 
τυπικών προϋποθέσεων της προσφυγής που ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Προς τούτο, 
συνιστάται η χρήση αυτού του εντύπου. Εντούτοις, οι προσφεύγοντες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν δικά τους έντυπα. 
 
Συνιστάται η όσο το δυνατόν πληρέστερη συμπλήρωση του εντύπου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν αποδεικτικών στοιχείων, κατά την κατάθεσή του. Αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει 
την εξέταση της προσφυγής από το Γραφείο. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ακόλουθο αριθμό του Γραφείου: 
(34) 965 139 100. 
 
 
1.2 Αποστολή των εντύπων 
 
Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στο EUIPO στο Αλικάντε. Τα 
έντυπα καθώς και κάθε άλλη αλληλογραφία που διαβιβάζεται ταχυδρομικώς πρέπει να 
αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: 
  
 European Union Intellectual Property Office 
 Receiving Unit  
 Avenida de Europa, 4 
 E-03008 Alicante, Ισπανία 
  
Η αλληλογραφία που διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία πρέπει να αποστέλλεται στον ακόλουθο 
αριθμό τηλεομοιοτυπίας του EUIPO: 
  
            +34 965 131 344 
 
  
1.3 Προθεσμία υποβολής της προσφυγής 
 
Ο προσφεύγων πρέπει να υποβάλλει την προσφυγή του εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης. Η προθεσμία 
αυτή δεν είναι δυνατό να παραταθεί. 
 
 

http://www.euipo.europa.eu/
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1.4 Γλώσσα 
 
Η προσφυγή πρέπει να υποβάλλεται στη γλώσσα της διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας 
ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση.  
 
Παρά τα όσα ορίζονται ανωτέρω, η προσφυγή μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε από τις 
πέντε γλώσσες του Γραφείου (ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά). Ωστόσο, εάν 
η γλώσσα που επιλεγεί δεν είναι η γλώσσα της διαδικασίας (δηλαδή η γλώσσα της 
διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση), πρέπει να 
υποβληθεί μετάφραση στην εν λόγω γλώσσα εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
υποβολής της αρχικής προσφυγής.    
 
 
 
2. Το έντυπο 
 
2.1 Αριθμός σελίδων 
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα του εντύπου που λαμβάνει το EUIPO, συνιστάται 
στον προσφεύγοντα να αριθμεί τις σελίδες όλων των δικαιολογητικών εγγράφων που 
επισυνάπτει στην προσφυγή και στο υπόμνημα των λόγων της προσφυγής, και επίσης να 
αναγράφει τον συνολικό αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων στο πεδίο που προβλέπεται 
για τον σκοπό αυτό.  
 
 
2.2. Στοιχεία προσφεύγοντος/αντιπροσώπου  
 
Ο προσφεύγων ή ο αντιπρόσωπος μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του με ανώτατο όριο τους 
20 χαρακτήρες στον χώρο που προβλέπεται. Π.χ. αρχικά, σειρά γραμμάτων, κλπ. 
 
 
2.3 Αντίγραφο επιβεβαίωσης 
 
Όταν η αλληλογραφία διαβιβάζεται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) δεν απαιτείται και δεν 
συνιστάται η αποστολή αντίγραφου επιβεβαίωσης. Το Γραφείο θα ζητήσει περαιτέρω 
πληροφορίες σε περίπτωση που η αλληλογραφία που διαβιβάζεται μέσω τηλεομοιοτυπίας 
(fax) δεν είναι επαρκής. 
 
Εάν, παρά την ανωτέρω σύσταση, αποσταλούν αντίγραφα επιβεβαίωσης, πρέπει να 
σημειώνεται το πεδίο που δείχνει ότι πρόκειται για αντίγραφα που αποστέλλονται για 
επιβεβαίωση. 
 
 
2.4 Προσφεύγων 
 
Επειδή ο προσφεύγων ήταν ένα από τα μέρη στη διαδικασία κατά την οποία ελήφθη η 
προσβαλλόμενη απόφαση, το Γραφείο θα έχει κατά κανόνα καταγεγραμμένες όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με αυτόν. Εάν στον προσφεύγοντα έχει ήδη χορηγηθεί 
αριθμός αναγνώρισης από το Γραφείο, τότε αρκεί να αναφέρει τον εν λόγω αριθμό και το 
ονοματεπώνυμό του. Σε διαφορετική περίπτωση όλα τα αναγκαία στοιχεία – ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση κλπ. – πρέπει να δοθούν. Εάν υπάρχει κάποια αλλαγή ως προς τα στοιχεία που 
αντιστοιχούν στον αριθμό αναγνώρισης, πρέπει επίσης να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις.  
Επιπλέον, πρέπει να εσωκλείονται δικαιολογητικά έγγραφα που να καταδεικνύουν τη σύνδεση 
μεταξύ των πρότερων καταγεγραμμένων στοιχείων και των νέων στοιχείων του 
προσφεύγοντος.  
 
 
2.5 Αντιπρόσωπος 
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Η εκπροσώπηση είναι υποχρεωτική για όλους τους προσφεύγοντες, είτε πρόκειται για φυσικά 
είτε για νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν ούτε κατοικία ούτε έδρα, ούτε πραγματική και 
ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στον ΕΟΧ όταν πρόκειται για προσφυγές 
σχετικά με ΣΕΕ, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πρόκειται για προσφυγές σχετικά με σχέδια 
και υποδείγματα. Όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα μπορούν να αυτοεκπροσωπούνται ή να 
επιλέξουν να διορίσουν αντιπρόσωπο. 
 
Ο αντιπρόσωπος πρέπει να δηλώνει το ονοματεπώνυμό του μαζί με τον αριθμό αναγνώρισης 
που του έχει χορηγήσει το Γραφείο. Όταν δεν υπάρχει σχετικός αριθμός αναγνώρισης, στο 
έντυπο της προσφυγής πρέπει να αναφέρονται επίσης οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 
με τον εν ενεργεία/νεοδιορισθέντα αντιπρόσωπο. 
 
Η εκπροσώπηση ενώπιον του EUIPO αναλαμβάνεται από εγκεκριμένους πληρεξουσίους οι 
οποίοι πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες: 
 
• δικηγόροι δικαιούμενοι να ασκούν δικηγορία σε κράτος μέλος, οι οποίοι μπορούν να 

ενεργούν στο εν λόγω κράτος ως πληρεξούσιοι σε θέματα σημάτων, σχεδίων ή 
υποδειγμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, και οι οποίοι έχουν την επαγγελματική τους 
εγκατάσταση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή 

• εγκεκριμένοι πληρεξούσιοι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο που τηρεί το Γραφείο. Οι 
εγκεκριμένοι πληρεξούσιοι που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο για θέματα σημάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να ενεργούν και για θέματα που αφορούν σχέδια και 
υποδείγματα.  Αντιθέτως, οι εγκεκριμένοι πληρεξούσιοι που είναι εγγεγραμμένοι στον 
κατάλογο για θέματα σχεδίων ή υποδειγμάτων δεν μπορούν να ενεργούν για θέματα 
σημάτων. 

 
Οι προσφεύγοντες μπορούν επίσης να ενεργούν μέσω υπαλλήλων τους. Στην περίπτωση που 
ορίζεται υπάλληλος, το ονοματεπώνυμό του σημειώνεται στο πεδίο «αντιπρόσωπος». Οι 
υπάλληλοι νομικών προσώπων που έχουν την κατοικία, την έδρα ή την πραγματική και ενεργό 
βιομηχανική ή εμπορική εγκατάστασή τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
μπορούν να εκπροσωπούν άλλα νομικά πρόσωπα εάν (και μόνον εάν) μεταξύ των δύο 
νομικών προσώπων υφίσταται οικονομικός δεσμός, όπως κοινή ιδιοκτησία ή έλεγχος.  Το 
αυτό ισχύει στην περίπτωση που ο προσφεύγων είναι νομικό πρόσωπο με έδρα εκτός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα στοιχεία που σχετίζονται με το 
νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο υπάλληλος, καθώς και η βάση του 
οικονομικού δεσμού (ιδρυτική εταιρεία, θυγατρική, υποκατάστημα, κλπ) πρέπει να παρέχονται 
σε επισυναπτόμενα έγγραφα. 
 
Το Γραφείο θα επικοινωνήσει με τον εγκεκριμένο πληρεξούσιο εφόσον έχει διοριστεί.  
 
 
2.6 Προσδιορισμός της προσβαλλόμενης απόφασης 
 
Η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς. Ο προσφεύγων πρέπει κατά 
προτίμηση να αναγράφει το ακριβές στοιχείο αναφοράς του Γραφείου για την εν λόγω 
απόφαση (ήτοι «EUTM/ΣΕΕ» ή «RCD/ΚΚΣΥ», κατά περίπτωση, για αποφάσεις ληφθείσες 
από εξεταστές σημάτων ή σχεδίων/υποδειγμάτων, «B» για ανακοπή, «C» για ακύρωση ΣΕΕ ή 
«D» για ακυρότητα σχεδίου/υποδείγματος), την ημερομηνία της προσβαλλόμενης απόφασης 
και την υπηρεσία που έλαβε την απόφαση.  
 
 
2.7 Λόγοι προσφυγής 
 
Ο προσφεύγων πρέπει να συμπληρώσει το υπόμνημα των λόγων της προσφυγής είτε μαζί με 
την ίδια την προσφυγή είτε αργότερα, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης. Αυτή η προθεσμία δεν μπορεί να 
παραταθεί.  
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Το υπόμνημα των λόγων της προσφυγής πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα της 
διαδικασίας. Παρά τα όσα ορίζονται ανωτέρω, το υπόμνημα μπορεί να υποβληθεί σε 
οποιαδήποτε από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου (ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και 
ιταλικά). Ωστόσο, εάν η γλώσσα που επιλεγεί δεν είναι η γλώσσα της διαδικασίας (δηλαδή η 
γλώσσα της διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση), πρέπει 
να υποβληθεί μετάφραση στην εν λόγω γλώσσα εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
υποβολής του αρχικού υπομνήματος. 
 
Σε υποθέσεις κατ’ αντιμωλία, εάν το αποστελλόμενο υλικό είναι ογκώδες (ή 
φωτοτυπείται δύσκολα), το Γραφείο θα παρακαλούσε να του αποστέλλεται σε δύο 
αντίγραφα (ένα για τον φάκελο της προσφυγής και ένα για τον αντίδικο). Για προσφυγές 
κατ’ αντιμωλία σχετικά με σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανόνας 79α του ΕΚΣΕΕ ορίζει 
ότι τα έγγραφα ή τα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων, που 
υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως στο Γραφείο, πρέπει να υποβάλλονται σε τόσα 
αντίγραφα όσα είναι και τα μέρη της διαδικασίας.  
 
 
2.8 Εύρος της προσφυγής 
 
Ο προσφεύγων πρέπει να αναφέρει σε ποιο βαθμό επιθυμεί την τροποποίηση ή την ακύρωση 
της προσβαλλόμενης απόφασης. Πιο συγκεκριμένα, ο προσφεύγων πρέπει, σημειώνοντας το 
κατάλληλο πεδίο, να δηλώνει εάν προσβάλλει την απόφαση εν όλω ή εν μέρει. Στη δεύτερη 
περίπτωση, πρέπει να προσδιορίσει το προσβαλλόμενο τμήμα της απόφασης.  
 
 
2.9 Καταβολή τελών 
 
Το τέλος προσφυγής είναι 720 ευρώ για προσφυγές σχετικά με ΣΕΕ και 800 ευρώ για 
προσφυγές σχετικά με ΚΚΣΥ. Το τέλος πρέπει να καταβάλλεται στο Γραφείο εντός δύο μηνών 
από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης.   
 
2.9.1. Τέλος προσφυγής για ζητήματα που αφορούν σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Οι πληρωμές (όλα τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον πληρωτή ο οποίος δίνει και τις σχετικές 
οδηγίες στην τράπεζά του) πραγματοποιούνται ως εξής: 
- μέσω εντολής χρέωσης τρεχούμενου λογαριασμού που τηρείται στο EUIPO, 

αναφέροντας τον αριθμό του εν λόγω λογαριασμού· 
-  μέσω τραπεζικού εμβάσματος, σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό του EUIPO, 

αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναφοράς του 
προσφεύγοντος ή του αντιπροσώπου και την κατηγορία του τέλους την οποία αφορά 
η πληρωμή καθώς και την ημερομηνία του εμβάσματος.   

 
2.9.2. Τέλος προσφυγής για ζητήματα που αφορούν κοινοτικά σχέδια/υποδείγματα. 
 
Οι πληρωμές (όλα τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον πληρωτή ο οποίος δίνει και τις σχετικές 
οδηγίες στην τράπεζά του) πραγματοποιούνται ως εξής: 
 
- μέσω εντολής χρέωσης τρεχούμενου λογαριασμού που τηρείται στο EUIPO, 

αναφέροντας τον αριθμό του εν λόγω λογαριασμού·  
-  μέσω τραπεζικού εμβάσματος (transfer), σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό του 

EUIPO, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναφοράς του 
προσφεύγοντος ή του αντιπροσώπου και την κατηγορία του τέλους την οποία αφορά 
η πληρωμή καθώς και την ημερομηνία του εμβάσματος   

 
Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί μπορούν να ανοιχθούν με υποβολή σχετικής γραπτής αίτησης 
στο EUIPO, στην ακόλουθη διεύθυνση: 
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European Union Intellectual Property Office 
Financial Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante, Ισπανία 
Τηλέφωνο: (34) 965 139 340 
Τηλεομοιότυπο: (34) 965 139 113 
 
Τα εμβάσματα χρηματικών ποσών μπορούν να πραγματοποιούνται σε έναν από τους 
ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του EUIPO: 
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       
0182-5596-90-0092222222 Swift code (BIC): BBVAESMM XXX 
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222 
 
La Caixa  
2100-2353-01-0700000888 Swift code (BIC): CAIXESBB XXX 
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888 
 
 
2.10 Υπογραφή 
 
Το έντυπο της προσφυγής πρέπει να είναι υπογεγραμμένο, κατά προτίμηση να φέρει 
ημερομηνία, και το όνομα του υπογράφοντος πρέπει να αναγράφεται. Αυτή η απαίτηση είναι 
λιγότερο αυστηρή στην περίπτωση των προσφυγών για σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 
συμμόρφωση με τον κανόνα 80 παράγραφος 3 του ΕΚΣΕΕ, όταν η κοινοποίηση αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά με φαξ, η μνεία του ονόματος του αποστολέα ισοδυναμεί με υπογραφή.  
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