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Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2020 

REV2 – αντικαθιστά την 

ανακοίνωση (REV1) της 22ας 

Ιανουαρίου 2018  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και κατέστη «τρίτη χώρα»
1
. Η συμφωνία αποχώρησης

2
 προβλέπει μεταβατική 

περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020
3
. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, το δίκαιο της 

Ένωσης στο σύνολό του ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού
4
.  

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα 

διαπραγματευτούν συμφωνία για νέα εταιρική σχέση, η οποία θα προβλέπει μεταξύ 

άλλων μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν η συμφωνία αυτή 

θα συναφθεί και θα αρχίσει να ισχύει στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. Σε κάθε 

περίπτωση, μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργήσει σχέση η οποία, όσον αφορά τους 

όρους πρόσβασης στην αγορά, θα είναι πολύ διαφορετική από τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά
5
, στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και στον 

χώρο ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης.  

                                                 
1
  Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ. 

2
  Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 

Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ΕΕ L 29 

της 31.1.2020, σ. 7 («συμφωνία αποχώρησης»). 

3
 Η μεταβατική περίοδος μπορεί, πριν από την 1η Ιουλίου 2020, να παραταθεί μία μόνο φορά για 1 ή 2 

έτη κατά ανώτατο όριο (άρθρο 132 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης). Η κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει μια τέτοια παράταση. 

4
  Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 127 της συμφωνίας 

αποχώρησης, καμία από τις οποίες δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας 

ανακοίνωσης. 

5
  Ειδικότερα, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν προβλέπει αρχές της εσωτερικής αγοράς (στον 

τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών), όπως η αμοιβαία αναγνώριση, η «αρχή της χώρας 

καταγωγής» και η εναρμόνιση. Επίσης, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν καταργεί τις 

τελωνειακές διατυπώσεις και τους τελωνειακούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αφορούν την καταγωγή των εμπορευμάτων και τις εισροές τους, ούτε τις απαγορεύσεις και τους 

περιορισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/home
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Επιπλέον, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τρίτη 

χώρα όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη 

της ΕΕ. 

Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους 

οικονομικούς φορείς, η νομική κατάσταση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου 

(μέρος Α κατωτέρω). Στην παρούσα ανακοίνωση εξηγούνται επίσης ορισμένες σχετικές 

διατάξεις διαχωρισμού της συμφωνίας αποχώρησης (μέρος Β κατωτέρω). 

Συμβουλές προς τους ενδιαφερομένους: 

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προσδιορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση, 

συνιστάται στους ενδιαφερομένους, ιδίως στους σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 

δικαιούχους σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή καταχωρισμένου κοινοτικού 

σχεδίου ή υποδείγματος ή μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, 

στους αιτούντες σήμα της ΕΕ ή καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα και σε 

κάθε οικονομικό φορέα που ενδεχομένως μπορεί να επικαλεστεί τους εν λόγω 

κανονισμούς, να αξιολογήσουν τις συνέπειες της λήξης της μεταβατικής περιόδου βάσει 

της παρούσας ανακοίνωσης. 

Ειδικότερα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία/έδρα ή την κύρια 

εγκατάστασή τους ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στο 

Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εξετάσουν το κατά πόσο είναι αναγκαίο να ορίσουν 

εγκαίρως αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης με σκοπό 

την εκπροσώπησή τους ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται επί του παρόντος να εκπροσωπούν φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

πρέπει να εξετάσουν, σε περίπτωση που είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και/ή σε 

περίπτωση που το δικαίωμα τους να ενεργούν ως αντιπρόσωποι σε υποθέσεις εμπορικών 

σημάτων ή σχεδίων και υποδειγμάτων θεμελιώνεται σε επαγγελματικά προσόντα 

κτηθέντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές 

απαιτήσεις επαγγελματικής εκπροσώπησης ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Σημείωση: 

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά  

- τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· 

- τους κανόνες σχετικά με την ανάλωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Για τις πτυχές αυτές, βρίσκονται υπό εκπόνηση ή έχουν δημοσιευτεί άλλες 

ανακοινώσεις
6
. 

                                                 
6
  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-

partnership/getting-ready-end-transition-period_el  

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_el
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_el
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A. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των σημάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, ιδίως ο 

κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001
7
 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002

8
, δεν θα ισχύουν 

πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό θα έχει τις ακόλουθες, ιδίως, 

συνέπειες: 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου: 

 οι αιτήσεις για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για καταχωρισμένο 

κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που εκκρεμούν κατά τη λήξη της μεταβατικής 

περιόδου δεν θα καλύπτουν πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο·  

 δικαιώματα που θα χορηγούνται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καλύπτουν μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ· 

 μη καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα που έχουν διατεθεί 

στο κοινό όπως προβλέπεται στο δίκαιο της Ένωσης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

6/2002] θα ισχύουν και θα παράγουν αποτελέσματα μόνο στα κράτη μέλη 

της ΕΕ. 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

Οι δικαιούχοι διεθνών καταχωρίσεων σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων με 

προστασία που εκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με το σύστημα της Μαδρίτης για τη διεθνή 

καταχώριση σημάτων και το σύστημα της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση 

βιομηχανικών σχεδίων και προτύπων θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι, από την εν 

λόγω ημερομηνία και έπειτα, αυτές οι διεθνείς καταχωρίσεις θα εξακολουθήσουν 

να ισχύουν μόνο στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

3. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ 

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το ισπανικό δίκαιο θα ρυθμίζει την 

κυριότητα των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντικειμένων κυριότητας των 

οποίων οι δικαιούχοι έχουν την έδρα ή την κατοικία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

εκτός εάν οι δικαιούχοι έχουν πραγματική και ενεργό εγκατάσταση σε κράτος 

                                                 
7
  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 

2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 154 της 16.6.2017, σ. 1). 

8
  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια 

και υποδείγματα (ΕΕ L 3 της 5.1.2002, σ. 1). 
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μέλος της ΕΕ, οπότε θα εφαρμόζεται το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους της 

ΕΕ
9
.  

4. ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η χρήση σήματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομένης της επίθεσής του σε 

προϊόντα με προορισμό την εξαγωγή) δεν θα συνιστά πλέον χρήση «μέσα στην 

Ένωση»
10

 για τους σκοπούς της διατήρησης των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ωστόσο, η χρήση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(συμπεριλαμβανομένης της επίθεσής του σε προϊόντα με προορισμό την εξαγωγή) 

πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου συνιστά χρήση «μέσα στην Ένωση» 

για τους σκοπούς της διατήρησης των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης — εφόσον και στο μέτρο που αφορά τη σχετική περίοδο για 

την οποία πρέπει να αποδειχθεί η χρήση. 

5. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όλες οι υφιστάμενες διεκδικήσεις 

αρχαιότητας ως προς σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει δικαιωμάτων που 

απορρέουν από εθνικά σήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν να παράγουν 

αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

6.1. Υποχρέωση εκπροσώπησης ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με 

κατοικία ή έδρα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εκπροσωπούνται 

ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 

(για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 (για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα) σε 

κάθε διαδικασία που προβλέπουν οι εν λόγω δύο κανονισμοί, εκτός από την 

κατάθεση αίτησης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αίτησης για 

καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Ωστόσο, βλ. το τμήμα 6 του 

μέρους Β της παρούσας ανακοίνωσης όσον αφορά τις εν εξελίξει διαδικασίες 

ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

                                                 
9
  Άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001. 

10
  Άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001. 
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6.2. Πρόσωπα νομιμοποιούμενα να εκπροσωπούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα ακόλουθα πρόσωπα δεν θα 

πληρούν πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 120 του κανονισμού (ΕΕ) 

2017/1001 και του άρθρου 78 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002: 

 στην περίπτωση δικηγόρων κατά την έννοια του άρθρου 120 

παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 ή του 

άρθρου 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

6/2002: 

o δικηγόρος ο οποίος δικαιούται να ασκεί δικηγορία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο· 

o δικηγόρος ο οποίος δικαιούται να ασκεί δικηγορία στο έδαφος 

κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει 

την επαγγελματική του κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο· 

 στην περίπτωση εγκεκριμένων αντιπροσώπων κατά την έννοια του 

άρθρου 120 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

2017/1001 ή εγκεκριμένων πληρεξουσίων κατά την έννοια του 

άρθρου 78 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

6/2002: 

o υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου· 

o υπήκοος κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου που έχει την επαγγελματική του κατοικία ή τον τόπο 

εργασίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο· 

o υπήκοος κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου, που έχει την επαγγελματική του κατοικία ή τον τόπο 

εργασίας του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αλλά που 

πληροί επί του παρόντος τις απαιτήσεις του άρθρου 120 

παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 ή 

του άρθρου 78 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 6/2002 λόγω του δικαιώματός του να εκπροσωπεί 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε υποθέσεις σημάτων ή σχεδίων 

και υποδειγμάτων ενώπιον της κεντρικής υπηρεσίας 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ωστόσο, βλ. το τμήμα 6 του μέρους Β της παρούσας ανακοίνωσης όσον 

αφορά τις εν εξελίξει διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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B. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Το άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο α) της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει τη 

συνεχιζόμενη προστασία των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ο δικαιούχος σήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2017/1001 πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου καθίσταται, χωρίς καμία 

επανεξέταση, δικαιούχος αντίστοιχου καταχωρισμένου και εκτελεστού σήματος στο 

Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο 

αποτελείται από το ίδιο σημείο, για τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες, με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 για το σήμα ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης ή η ημερομηνία 

προτεραιότητας του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά περίπτωση, 

η αρχαιότητα σήματος του Ηνωμένου Βασιλείου που διεκδικείται σύμφωνα 

με το άρθρο 39 ή 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001· 

 ο δικαιούχος του σήματος δεν είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος με την 

αιτιολογία ότι το αντίστοιχο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε 

αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής χρήσης στην επικράτεια του Ηνωμένου 

Βασιλείου πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου· 

 ο δικαιούχος σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αποκτήσει φήμη 

στην Ένωση δικαιούται να ασκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δικαιώματα 

ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο 

γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο 

α) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 σε σχέση με το αντίστοιχο σήμα βάσει της 

φήμης που έχει αποκτήσει στην Ένωση έως τη λήξη της μεταβατικής 

περιόδου, και, έπειτα από αυτήν, η συνεχιζόμενη φήμη του σήματος αυτού 

βασίζεται στη χρήση του σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο
11

. 

Το άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο β) της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει τη 

συνεχιζόμενη προστασία των κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ο δικαιούχος κοινοτικού 

σχεδίου ή υποδείγματος που έχει καταχωριστεί και, κατά περίπτωση, δημοσιευτεί 

κατόπιν αναστολής δημοσίευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του 

Συμβουλίου πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου καθίσταται, χωρίς καμία 

επανεξέταση, δικαιούχος αντίστοιχου καταχωρισμένου και εκτελεστού 

καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του δικαίου 

του Ηνωμένου Βασιλείου, για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα, με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 η διάρκεια της προστασίας για το εν λόγω καταχωρισμένο σχέδιο ή 

υπόδειγμα βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι τουλάχιστον 

ίση με την εναπομένουσα περίοδο προστασίας βάσει του δικαίου της 
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  Άρθρο 54 παράγραφος 5 της συμφωνίας αποχώρησης. 
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Ένωσης για το αντίστοιχο δικαίωμα επί καταχωρισμένου κοινοτικού 

σχεδίου ή υποδείγματος· 

 η ημερομηνία κατάθεσης ή η ημερομηνία προτεραιότητας του εν λόγω 

καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος σύμφωνα με το δίκαιο του 

Ηνωμένου Βασιλείου είναι εκείνη του αντίστοιχου δικαιώματος επί 

καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος
12

. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 της συμφωνίας αποχώρησης, αν 

ένα σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ένα καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή 

υπόδειγμα κηρυχθεί άκυρο ή ακυρωθεί ή ο δικαιούχος του κηρυχθεί έκπτωτος στην 

Ένωση ως αποτέλεσμα διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας που εκκρεμούσε την 

τελευταία ημέρα της μεταβατικής περιόδου, το αντίστοιχο δικαίωμα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο επίσης κηρύσσεται άκυρο ή ο δικαιούχος του κηρύσσεται έκπτωτος ή το 

δικαίωμα ακυρώνεται
13

. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της κήρυξης ακυρότητας ή 

της έκπτωσης ή της ακύρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η ίδια με την 

αντίστοιχη ημερομηνία στην Ένωση. 

Η ημερομηνία πρώτης ανανέωσης σήματος ή δικαιώματος καταχωρισμένου σχεδίου 

ή υποδείγματος που γεννάται στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 54 

παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) της συμφωνίας αποχώρησης είναι η ημερομηνία 

ανανέωσης του αντίστοιχου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που έχει 

καταχωριστεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. 

Στο άρθρο 55 της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπεται η διαδικασία καταχώρισης 

των σημάτων ή των δικαιωμάτων επί καταχωρισμένων σχεδίων και υποδειγμάτων 

που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της συμφωνίας 

αποχώρησης:  

 η καταχώριση του σήματος ή του καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος 

διενεργείται δωρεάν από την οικεία οντότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο
14

, με 

χρήση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στα μητρώα του Γραφείου 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 οι οικείοι δικαιούχοι σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καταχωρισμένου 

κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση 

ή να κινήσουν συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο· 

 οι δικαιούχοι σήματος ή καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος των 

οποίων τα δικαιώματα γεννώνται στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το 

άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) δεν υποχρεούνται να έχουν 
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  Άρθρο 54 παράγραφος 6 της συμφωνίας αποχώρησης. 

13
  Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποχρεούται να κηρύξει άκυρο το αντίστοιχο δικαίωμα ή να κηρύξει 

έκπτωτο τον δικαιούχο του αντίστοιχου δικαιώματος στο Ηνωμένο Βασίλειο αν οι λόγοι ακυρότητας 

του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή 

έκπτωσης του δικαιούχου του δεν ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

14
  Με την επιφύλαξη των τελών ανανέωσης που ενδέχεται να επιβάλλονται κατά τον χρόνο της 

ανανέωσης του οικείου σήματος ή καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος (άρθρο 55 παράγραφος 4 

της συμφωνίας αποχώρησης). 
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διεύθυνση αλληλογραφίας στο Ηνωμένο Βασίλειο τα 3 έτη μετά τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου. 

Οι δικαιούχοι σήματος ή καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος των οποίων τα 

δικαιώματα γεννώνται στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 54 

παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της συμφωνίας αποχώρησης έχουν το δικαίωμα να 

παραιτηθούν από τα εν λόγω δικαιώματά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με 

τη σχετική διαδικασία που προβλέπει το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου
15

. 

2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 56 της συμφωνίας αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο 

οφείλει να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που έχουν εξασφαλίσει πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για 

διεθνώς καταχωρισμένα σήματα ή σχέδια και υποδείγματα προστασία που 

εκτείνεται στην Ένωση σύμφωνα με το σύστημα της Μαδρίτης για τη διεθνή 

καταχώριση σημάτων, ή σύμφωνα με το σύστημα της Χάγης για τη διεθνή 

κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, απολαύουν προστασίας 

στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα σήματα ή τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματά 

τους σε σχέση με τις εν λόγω διεθνείς καταχωρίσεις. 

3. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Το άρθρο 57 της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει τη συνεχιζόμενη προστασία 

των μη καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

Ο κάτοχος δικαιώματος σε σχέση με μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή 

υπόδειγμα που προέκυψε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 θα καταστεί αυτοδικαίως, σε σχέση με το εν λόγω 

μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, κάτοχος εκτελεστού δικαιώματος 

διανοητικής ιδιοκτησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει του δικαίου του Ηνωμένου 

Βασιλείου, το οποίο παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που προβλέπεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002.  

Η διάρκεια της προστασίας του δικαιώματος αυτού βάσει του δικαίου του 

Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι τουλάχιστον ίση με την εναπομένουσα περίοδο 

προστασίας του αντίστοιχου μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή 

υποδείγματος βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Το άρθρο 59 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει ότι αν ένα 

πρόσωπο κατέθεσε αίτηση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κοινοτικού σχεδίου 
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  Άρθρο 55 παράγραφος 4 της συμφωνίας αποχώρησης. 
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ή υποδείγματος σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν από τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου και αν στην εν λόγω αίτηση χορηγήθηκε ημερομηνία 

κατάθεσης, το πρόσωπο αυτό θα έχει, για το ίδιο σήμα σε σχέση με προϊόντα ή 

υπηρεσίες που είναι ταυτόσημα με ή περιέχονται σε εκείνα για τα οποία κατατέθηκε 

η αίτηση στην Ένωση ή για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα, το δικαίωμα να καταθέσει 

αίτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός 9 μηνών από τη λήξη της μεταβατικής 

περιόδου.  

Αίτηση η οποία υποβάλλεται βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 1 της συμφωνίας 

αποχώρησης θα θεωρείται ότι έχει την ίδια ημερομηνία κατάθεσης και ημερομηνία 

προτεραιότητας με την αντίστοιχη αίτηση που κατατέθηκε στην Ένωση και, κατά 

περίπτωση, την αρχαιότητα σήματος του Ηνωμένου Βασιλείου που διεκδικείται 

βάσει του άρθρου 39 ή 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001. 

5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Το άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο β) της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει ότι, 

μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι διατάξεις περί διεθνούς δικαιοδοσίας 

του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001
16

·και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2020
17

 

εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις 

στις οποίες εμπλέκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά:  

 αγωγές που ασκήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου· και  

 διαδικασίες ή ενέργειες που σχετίζονται με τέτοιου είδους αγωγές σύμφωνα 

με τα άρθρα 29, 30 και 31 (σχετικά με την εκκρεμοδικία) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1215/2012
18

. 

6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

Το άρθρο 97 της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει ότι εάν, πριν από τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου, πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης εκπροσωπεί μέρος σε διαδικασία 

ενώπιον του Γραφείου, ο εν λόγω εκπρόσωπος μπορεί να εξακολουθήσει να 

εκπροσωπεί το εν λόγω μέρος σε όλα τα στάδια της εν λόγω διαδικασίας ενώπιον 

του Γραφείου. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο εν λόγω εκπρόσωπος εξομοιώνεται από κάθε άποψη με 

επαγγελματία εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί φυσικά ή νομικά 

                                                 
16

  Βλ. άρθρο 122 και επόμενα του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001. 

17
  Βλ. άρθρο 79 και επόμενα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

18
  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 

Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε 

αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1). 
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πρόσωπα ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. 

 

Ο ιστότοπος της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τη διανοητική 

ιδιοκτησία (https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_el) και ο 

ιστότοπος του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(https://euipo.europa.eu/ohimportal/el) παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τη 

νομοθεσία της Ένωσης που ισχύει για τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 

κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω 

πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο. 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή   

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 

Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και 

ΜΜΕ 

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_el
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el
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