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Σημειώσεις σχετικά με την αίτηση για εγγραφή στον 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σύμφωνα με το άρθρο 78 

του κανονισμού του Συμβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια και 

υποδείγματα (CDR) 
 
 
 
 

1. Ποιος μπορεί να εγγραφεί στον ειδικό κατάλογο εγκεκριμένων 

πληρεξουσίων;  

 
Για την εγγραφή στον ειδικό κατάλογο εγκεκριμένων πληρεξουσίων σύμφωνα με το άρθρο 
78 του CDR, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
 

 Ο αιτών πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους του ΕΟΧ.  
 Ο αιτών πρέπει να έχει την επαγγελματική του κατοικία ή τον τόπο εργασίας του 

στον ΕΟΧ. 

 Δεν πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 93 
παράγραφος 1 στοιχείο β του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ. Εάν είναι 
εγγεγραμμένος στον ανωτέρω κατάλογο, αυτό σημαίνει ότι δικαιούται ήδη να ενεργεί 
ως πληρεξούσιος σε υποθέσεις σημάτων και σχεδίων/υποδειγμάτων.  

 Ο αιτών πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί, σε θέματα σημάτων και 
υποδειγμάτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον της κεντρικής υπηρεσίας 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας ενός κράτους μέλους του ΕΟΧ.  

 
Όταν σε κάποιο κράτος μέλος του ΕΟΧ η εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση φυσικών και 
νομικών προσώπων σε θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων εξαρτάται από την ύπαρξη 
ειδικών επαγγελματικών προσόντων, ο αιτών πρέπει να διαθέτει τα εν λόγω προσόντα. Εάν 
σε κάποιο άλλο κράτος μέλος του ΕΟΧ δεν υπάρχει η απαίτηση τέτοιου είδους ειδικών 
επαγγελματικών προσόντων, ο αιτών πρέπει να έχει ασχοληθεί συστηματικά με θέματα 
σχεδίων και υποδειγμάτων ενώπιον της κεντρικής υπηρεσίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας του 
εν λόγω κράτους τουλάχιστον επί πέντε χρόνια.  
 
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση πρότερης άσκησης του επαγγέλματος επί τουλάχιστον 
πέντε χρόνια τα πρόσωπα των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα, για την εκπροσώπηση 
φυσικών ή νομικών προσώπων σε υποθέσεις σημάτων ενώπιον εθνικών υπηρεσιών, είναι 
επίσημα αναγνωρισμένα σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις του κράτους μέλους.  
 
Επιπλέον, ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO μπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από την 
υποχρέωση της πενταετούς κατ’ ελάχιστον άσκησης του επαγγέλματος αν ο αιτών αποδείξει 
ότι έχει αποκτήσει το απαιτούμενο προσόν με άλλο τρόπο. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
EUIPO μπορεί επίσης να επιτρέψει παρέκκλιση από την απαίτηση της ιθαγένειας υπό 
ειδικές συνθήκες.  
 
Τα πρόσωπα που εγγράφονται στον ειδικό κατάλογο θα είναι εξουσιοδοτημένα να 
εκπροσωπούν τρίτους σε διαδικασίες ενώπιον του EUIPO μόνον εφόσον αφορούν κοινοτικά 
σχέδια και υποδείγματα σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 2 του CDR.  
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2. Σε ποιες χώρες ισχύουν ειδικές απαιτήσεις ως προς τους 

συμβούλους επί θεμάτων σχεδίων και υποδειγμάτων; 
 
 
Σε ορισμένες χώρες προβλέπονται ειδικές εξετάσεις ή ισχύει η προϋπόθεση της 
συστηματικής ενασχόλησης με θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων για τουλάχιστον πέντε 
χρόνια ενώπιον της αρμόδιας εθνικής υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν 
στην εθνική νομοθεσία ώστε να γνωρίζουν εάν υφίστανται τέτοιου είδους προϋποθέσεις 
στις αντίστοιχες χώρες. 
 
Στις κάτωθι χώρες ισχύουν ειδικές απαιτήσεις ως προς τους συμβούλους επί θεμάτων 
σχεδίων και υποδειγμάτων. Αυτοί είναι οι τίτλοι των εν λόγω συμβούλων: 
 
 

ΧΩΡΑ Τίτλος Συμβούλου 

Βέλγιο Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Γαλλία Conseil en Propriété Industrielle 

Δανία Varemaerkefuldmaegtig 

Εσθονία Patendivolinik (ταυτίζεται με τον 
τίτλο του συμβούλου επί 
σημάτων) 

Ηνωμένο Βασίλειο Registered Patent Agent 

Ιρλανδία Registered Patent Agent 

Ιταλία Consulente in brevetti 

Κάτω Χώρες Modellengemachtigde 

Λετονία Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Λουξεμβούργο Conseil en Propriété Industrielle 

Ρουμανία Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Σουηδία Varumaerkesombud 

Τσεχία Patentový zástupce (ταυτίζεται 
με τον τίτλο του συμβούλου επί 
σημάτων) 

Φινλανδία Tavaramerkkiasiamies, 
Varumaerkesombud 

 

3. Ποιος δεν μπορεί να εγγραφεί στον ειδικό κατάλογο εγκεκριμένων 

πληρεξουσίων για θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων;  
 
Οι δικηγόροι δεν θα εγγράφονται στον ειδικό κατάλογο εγκεκριμένων πληρεξουσίων για 
θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 78 παράγραφος 4 του CDR 
(βλ. ανακοίνωση αριθμός 10/02 του προέδρου του ΓΕΕΑ με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2002).  
 
Ο ειδικός κατάλογος των πληρεξουσίων για θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων είναι 
επικουρικής φύσης. Το EUIPO θα απορρίπτει όλες τις αιτήσεις εγγραφής στον ειδικό 
κατάλογο οι οποίες υποβάλλονται από πρόσωπα ήδη εγγεγραμμένα στον κατάλογο του 
άρθρου 93 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ ή τα οποία έχουν δικαίωμα να εγγραφούν 
στον εν λόγω κατάλογο.  
 
Ο ειδικός κατάλογος των εγκεκριμένων πληρεξουσίων σε θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων 
δεν ισχύει εξ υπαρχής στα κράτη μέλη όπου προβλέπεται ως υποχρεωτική η απόκτηση 
επαγγελματικού προσόντος που περικλείει τα σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα και τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η Αυστρία (Patentanwälte), η 
Γερμανία (Patentanwälte), η Πορτογαλία (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), η 
Ισπανία (Agentes de la Propiedad Industrial), οι Κάτω Χώρες (Octrooigemachtigden), το 
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Λουξεμβούργο (conseils en propriété industrielle), η Γαλλία (conseils en propriété 
industrielle), η Εσθονία (Patentdivolinik, επιτυχών στις εξετάσεις για θέματα σημάτων και 
σχεδίων/υποδειγμάτων), η Ουγγαρία (szabadalmi ügyvivo), η Λιθουανία (Patentinis 
patiketinis), η Πολωνία (Rzecznik Patenowy), η Σλοβακία (Patentový Zástupca), η Σλοβενία 
(Patentni zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), η Ρουμανία (Consilieri in proprietate 
industriala) και η Βουλγαρία (Представител По Индустриална Собственост). 
Οι ενδιαφερόμενοι από αυτά τα κράτη μέλη, εφόσον τους έχουν απονεμηθεί οι ανωτέρω 
τίτλοι, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο των εγκεκριμένων 
πληρεξουσίων σύμφωνα με το άρθρο 93 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ.  
 
Όσον αφορά τη Μάλτα, όπου δεν υπάρχει ειδικό επαγγελματικό προσόν, δεν είναι δυνατή η 
εγγραφή στον ειδικό κατάλογο των εγκεκριμένων πληρεξουσίων  για θέματα σχεδίων και 
υποδειγμάτων. Κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι από τη Μάλτα πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο του άρθρου 89 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εν λόγω διάταξη.  
 
Στην Κύπρο, όπου ο νόμος περί σχεδίων και υποδειγμάτων τέθηκε σε ισχύ το 2002, δεν 
απαιτείται κάποιο ειδικό επαγγελματικό προσόν για την εκπροσώπηση σε θέματα σχεδίων 
και υποδειγμάτων. Δεν υπάρχει κατάλογος των προσώπων που έχουν ασχοληθεί 
συστηματικά με την εκπροσώπηση αποκλειστικά σε θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων για 
τουλάχιστον πέντε χρόνια στην εν λόγω υπηρεσία. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η 
εγγραφή στον κατάλογο του άρθρου 78 του CDR.  
 
Όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου μόνο οι δικηγόροι δύνανται να 
εκπροσωπούν τρίτους σε θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
εγγραφής στον ειδικό κατάλογο.  
 

4. Αίτηση και πιστοποίηση 
 
Η εγγραφή στον ειδικό κατάλογο των εγκεκριμένων πληρεξουσίων διενεργείται κατόπιν 
αιτήματος το οποίο πρέπει να υποβάλλεται ανά περίπτωση μέσω του ειδικού εντύπου που 
διατίθεται από το EUIPO. Η γλώσσα του αιτήματος που υποβάλλεται από τον αιτούντα, 
εφόσον πρόκειται για μία από τις γλώσσες του EUIPO, θα είναι και η γλώσσα στην οποία θα 
διεξάγεται η αλληλογραφία μεταξύ του EUIPO και του αιτούντος. 
 
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση εκδοθείσα από την κεντρική υπηρεσία 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας του κράτους μέλους του ΕΟΧ. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει ότι 
πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις (ιθαγένεια, επαγγελματική κατοικία/τόπος εργασίας, 
εξουσιοδότηση).  
 
Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης και να το αποστείλουν στην 
αρμόδια εθνική υπηρεσία. Η εν λόγω υπηρεσία θα αναλάβει να συμπληρώσει τη βεβαίωση 
που βρίσκεται στη σελίδα 2 του εντύπου της αίτησης. Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τη 
συμπληρωμένη ατομική βεβαίωση, ανάλογα με τη διαδικασία που ακολουθεί κάθε υπηρεσία, 
είτε θα επιστραφεί στον αιτούντα ο οποίος στη συνέχεια θα την προωθήσει στο EUIPO, είτε 
θα αποσταλεί απευθείας από την υπηρεσία στο EUIPO. Ορισμένες εθνικές υπηρεσίες 
ενδέχεται να επιτρέπουν στον αιτούντα να επιλέξει μεταξύ αυτών των εναλλακτικών 
λύσεων.  
 
Οι εθνικές υπηρεσίες δεν εκδίδουν ομαδικά πιστοποιητικά για εγγραφή στον κατάλογο του 
άρθρου 78 του CDR. 
 

5. Έντυπο αίτησης 
 
Το έντυπο της αίτησης συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης διατίθεται σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ. Το έντυπο της αίτησης μπορεί να ληφθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας του κράτους μέλους, καθώς και από το Γραφείο σημάτων της 
Μπενελούξ. Μπορεί επίσης να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του EUIPO 
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(http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm) ή να παραληφθεί από το Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κάτωθι διεύθυνση:  
 
 
European Union Intellectual Property Office 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
Τηλ.: (+34) 965 139 100 - Φαξ: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
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