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Καηάθεζη και Καηοσύπωζη ηων 

Βιομησανικών σεδίων ζηην Κύππο 
 Πξώηα απ’ όια θαη πξηλ λα αξρίζσ ηελ ζεκεξηλή κνπ παξνπζίαζε ζα ήζεια 

θαη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην Δπξσπατθό Γξαθείν 

Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο EUIPO, πξώελ OHIM γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο 

ζεκεξηλήο εκεξίδαο.   

 Δπηπξόζζεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πην εηδηθά ηελ θα. Kelly Bennet από 

ηελ ππεξεζία Ννκηθήο Πξαθηηθήο ηνπ Δπξσπατθνύ Γξαθείνπ Γηαλνεηηθήο 

Ιδηνθηεζίαο γηα ηελ παξνπζία ηεο εδώ θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ηελ 

νπνία ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε πνιύ ζύληνκα. 

 Δπραξηζηώ επίζεο ηνλ Υπνπξγό Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Τνπξηζκνύ πνπ ηόζν πξόζπκα απνδέρζεθε λα παξεπξεζεί θαη λα καο 

πξνζθσλήζεη. 
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Καηάθεζη και Καηοσύπωζη ηων 

Βιομησανικών σεδίων ζηην Κύππο 

 Ο Κιάδνο Πλεπκαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο απνθάζηζε 

θέηνο ε εκεξίδα απηή λα αθηεξσζεί ζηελ θαηάζεζε θαη θαηνρύξσζε 

ησλ Βηνκεραληθώλ Σρεδίσλ, όπσο θαη ζηελ εκπνξηθή αμία ηνπο θαζόηη 

ε Κύπξνο είλαη ρώξα πνπ θπξίσο έρεη απηό πνπ νλνκάδνπκε «ειαθξά 

βηνκεραλία». Ωο επη ην πιείζηνλ από ηελ «ειαθξά βηνκεραλία» 

δεκηνπξγνύληαη έξγα θαη πξντόληα πνπ είλαη πξνζηαηεύζηκα κε 

Βηνκεραληθά Σρέδηα. 

 Δπηπξόζζεηα ε Κύπξνο είλαη ρώξα όπνπ ππάξρεη δηαδεδνκέλνο ν 

Κιάδνο ηνπ ζρεδηαζκνύ – Design – π.ρ όζνλ αθνξά ελδύκαηα, 

ππνδήκαηα, έπηπια, αινπκίληα δνρεία θιπ.    
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Γιπλόρ κοπόρ ηηρ ημεπινήρ 

Ημεπίδαρ 
 

 Σην δεύηεξν κέξνο ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

δνύκε παξαδείγκαηα Βηνκεραληθώλ Σρεδίσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

θαη θαηνρπξσζεί ζηελ Κύπξν θαη λα αθνύζνπκε ην ηζηνξηθό ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο, ηελ εμήγεζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο πνπ έρνπλ 

απνδώζεη ζηελ επηρείξεζε όπσο θαη ην απνηέιεζκα από ηηο 

πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο κέζσ ηεο λνκηθήο νδνύ.  Θα αθνύζνπκε 

επίζεο ζε πνην βαζκό ηέηνηεο πξνζπάζεηεο ζηελ Κύπξν ήηαλ 

πεηπρεκέλεο. 

 Η ζεκεξηλή εκεξίδα έρεη ζθνπό δηπιό.  Θα πξνζπαζήζνπκε λα δνύκε 

από ηελ κία πιεπξά ηελ λνκηθή πηπρή ηεο θαηάζεζεο θαη από ηελ 

άιιε ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη εκπνξηθήο αμίαο.  Γηα 

ηνλ ιόγν απηό έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ζην πξόγξακκα νκηιεηέο από ηνλ 

Βηνκεραληθό θαη Δπηρεηξεκαηηθό θόζκν αιιά θαη από ηελ Μέζε 

Δθπαίδεπζε όπνπ ην κάζεκα ηνπ Βηνκεραληθνύ Σρεδηαζκνύ έρεη 

εηζαρζεί θαη δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία. 
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 Θα είλαη εδώ παξόληεο καζεηέο καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο γηα λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ δνπιεηά θαη ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο ηα νπνία έρνπλ 

ήδε θαηαρσξήζεη. 
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Ρόλορ ηος Βιομησανικού σεδιαζηή 

 

 Ο ξόινο ηνπ Βηνκεραληθνύ Σρεδηαζηή είλαη λα ζπλδπάζεη ηελ θόξκα 

θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ελόο πξντόληνο, νύησο ώζηε ην ηειηθό πξντόλ 

λα είλαη ζπγρξόλσο ειθπζηηθό θαη ρξήζηκν. 

 

 Ο Βηνκεραληθόο Σρεδηαζηήο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ιάβεη ππόςε 

ηνπ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ όπσο θαη ην θόζηνο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζήο ηνπ.  Τν αληηθείκελν πξέπεη λα είλαη εύθνιν 

θαη πξαθηηθό ζηε ρξήζε.  Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ειθπζηηθή εκθάληζε 

νύησο ώζηε  λα πξνηηκεζεί από ηνπο θαηαλαισηέο. 
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Νομοθεζία 

 

 Η Κππξηαθή Ννκνζεζία πνπ αθνξά ζηα Βηνκεραληθά Σρέδηα θαη 

Υπνδείγκαηα είλαη ν Ν4(Ι)/2002 όπσο  απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί από 

ηνπο Νόκνπο 170(Ι)/2003 θαη 119(Ι)/2006.  Οπνηαδήπνηε αλαθνξά κνπ 

ζε Νόκν αθνξά ηελ Ννκνζεζία απηή όπσο θαη ηηο ΚΓΠ873/2003 θαη 

ην ζρεηηθό Γηάηαγκα ηνπ 2003 πνπ ηηηινθνξείηαη «Πεξί ηεο Ννκηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Βηνκεραληθώλ Σρεδίσλ θαη Υπνδεηγκάησλ 

(Λεπηνκέξεηεο Αηηήζεσλ) Γηάηαγκα ηνπ 2003». 

 Τν άξζξν 14(7) ηνπ Νόκνπ δίδεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηνλ 

Υπνπξγό Δκπνξίνπ λα θαζνξίδεη κε Γηάηαγκα ηα έληππα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηα Βηνκεραληθά Σρέδηα ή Υπνδείγκαηα.  Με 

βάζε Γηάηαγκα ηνπ Υπνπξγνύ ηνπ 2003 έρνπλ θαζνξηζζεί ε 

δηαδηθαζία θαη ηα έληππα ζηηο ΚΓΠ 873/2003.  
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σέδιο ή Τπόδειγμα – Οπιζμόρ 

 Σρέδην ή Υπόδεηγκα νξίδεηαη σο «ε εκθάληζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο 

ελόο πξντόληνο ε νπνία πξνθύπηεη ηδίσο από ηελ γξακκή, ην 

πεξίγξακκα, ηα ρξώκαηα, ην ζρήκα, ηελ πθή ή/θαη ηα πιηθά ηεο 

δηαθόζκεζεο πνπ ην ραξαθηεξίδεη».   

 Δίλαη ζεκαληηθό, εδώ λα ηνλίζνπκε όηη αληίζεηα κε ηελ λνκνζεζία, 

πεξί Δκπνξηθώλ Σεκάησλ πνπ θαιύπηεη ην ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πξνζδώζεη  δηαθξηηηθόηεηα ζε έλα πξντόλ θαη λα πξνζηαηεύζεη 

ηελ εκπνξηθή πεγή θαη ηδηνθηεζία ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

απηό πνπ ραξαθηεξίδεη ηε λνκνζεζία γηα ηελ θαηνρύξσζε 

Βηνκεραληθώλ Σρεδίσλ είλαη ην Βηνκεραληθό Σρέδην αλαθέξεηαη ζηελ 

εκθάληζε θαη παξνπζίαζε ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ πξντόληνο. 

 Γελ απνηεινύλ ζρέδην ή ππόδεηγκα θπζηθά πξντόληα, ηδέεο, ήρνη, 

κνπζηθή, αξώκαηα. 

 Γελ πξνζηαηεύεηαη νηηδήπνηε αληίθεηηαη ζηα ρξεζηά ήζε θαη ηελ 

Γεκόζηα Τάμε. 8 



Πποϋποθέζειρ Πποζηαζίαρ 

 

 

Σρέδην ή Υπόδεηγκα πξνζηαηεύεηαη εθόζνλ: 

1. Δίλαη λέν. 

2. Παξνπζηάδεη αηνκηθόηεηα θαη 

3. ΄Δρεη θαηαρσξεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ. 

Δάλ έλα από ηα πην πάλω θξηηήξηα απνπζηάδεη ηόηε ην ζρέδην δελ ζα ηύρεη 

πξνζηαζίαο από ην Γηθαζηήξην.  Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη ε 

θαηαρώξεζε κε ηνλ δένληα ηξόπν ζηνλ ΄Δθνξν είλαη έλα από ηα θξηηήξηα.  

Γελ πξέπεη λα ππάξρεη ζύγρηζε θαη λα ζεωξνύκε όηη ν ΄Δθνξνο ειέγρεη αλ 

ην ζρέδην είλαη λέν ή έαλ παξνπζηάδεη αηνκηθόηεηα.  

Ο Νόκνο θαζνξίδεη επίζεο πόηε έλα ζρέδην είλαη γλωζηό ζην θνηλό.  Η 

αίηεζε εγγξαθήο πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιιωλ δήιωζε ηνπ αηηεηή θαηά 

πόζνλ ην ζρέδην έρεη παξνπζηαζηεί ζε έθζεζε θιπ. 
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Σήπηζη Μηηπώος 

 Τν κεηξών ηεξείηαη από ηνλ ΄Δθνξν Δηαηξεηώλ θαη ζ’ απηό ηεξνύληαη 

ηα ζρέδηα θαη ππνδείγκαηα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί πηζηνπνηεηηθό 

θαηαρώξεζεο.  Τεξνύληαη επίζεο θαη νη ζπκθσλίεο κεηαβίβαζεο ή ηα 

έγγξαθα θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο πνπ θαηαηίζεληαη γηα ζθνπνύο 

κεηαβίβαζεο. Τεξνύληαη ζην κεηξών επίζεο όιεο νη ηειεζίδηθεο 

απνθάζεηο κεηά από αλαγλσξηζηηθή αγσγή ησλ δηθαησκάησλ από 

αίηεζε όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 22 ηνπ Νόκνπ. 

 Γηα ηελ θαηαρώξεζε Σρεδίνπ ή Υπνδείγκαηνο θαηαρσξείηαη αίηεζε 

θαη πιεξώλνληαη δηθαηώκαηα €205. 

 Σηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη νη απνδείμεηο θαηαβνιήο ησλ ηειώλ όπσο 

θαη ηα ηέιε γηα ηελ πξώηε πεληαεηή πξνζηαζία. 
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Γικαιώμαηα από Πποζηαηεςόμενο 

σέδιο 

Από Πξνζηαηεπόκελν Σρέδην πεγάδνπλ ηα πην θάησ δηθαηώκαηα: 

 Απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ρξήζεο. 

 Απαγόξεπζε ρξεζηκνπνίεζεοαπό ηξίηνπο ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ 

δηθαηνύρνπ. 

 Δξαιπέζειρ: 

o Οη ηδησηηθέο πξάμεηο πνπ γίλνληαη γηα κε εκπνξηθνύο ζθνπνύο / 

γηα πεηξακαηηθνύο ζθνπνύο  

o Η Αλαπαξαγσγή ζρεδίνπ γηα ζθνπνύο δηδαζθαιίαο, λννπκέλνπ όηη 

δελ βιάπηνπλ ηελ ζπλήζε εθκεηάιιεπζε ηνπ ζρεδίνπ θαη εθόζνλ 

αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο.  
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Ποιορ μποπεί να αξιώνει ηην 

καηασώπηζη ζσεδίος; 

 

 

O Νόκνο δίδεη δηθαίσκα λα αμηώλεη ηελ θαηαρώξεζε ζρεδίνπ ή 

ππνδείγκαηνο όπσο θαη δηθαηώκαηα ζε θαηαρσξεκέλα ζρέδηα ζε 

θπζηθά πξόζσπα πνπ είλαη ππήθννη  ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο ή έρνπλ ηελ ζπλήζε δηακνλή 

ηνπο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ζε θξάηε κέιε όπσο θαη ζε 

εηαηξείεο ή άιινπ ηύπνπ λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηηθή 

εκπνξηθή ή βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ζηελ Κύπξν ή ζε άιια θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο. 

O ξόινο ηνπ Τκήκαηνο είλαη απιά ε θαηαρώξεζε ηνπ Σρεδίνπ γη’ απηό  

θαη ην Τκήκα δελ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε έξεπλα/ζύγθξηζε  κε 

πξνεγνύκελα ζρέδηα ζηελ Κύπξν ή ην εμσηεξηθό.   
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Ιζσύρ ηηρ Καηασώπηζηρ ηος σεδίος 

 

 

Η θαηαρώξεζε ηνπ Σρεδίνπ έρεη ηζρύλ γηα πέληε ρξόληα θαη κπνξεί λα 

αλαλεσζεί γηα πεξηόδνπο 5 εηώλ κε αλώηαην όξην ηα 25 ρξόληα από 

ηελ εκεξνκελία θαηαζέζεσο ηεο αίηεζεο. 

Μεηαβίβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ζε Βηνκεραληθό Σρέδην κπνξεί λα γίλεη 

δπλάκεη ζπκθσλίαο ή θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, ελώ ν δηθαηνύρνο 

θαηαρσξεκέλνπ ζρεδίνπ ή ππνδείγκαηνο δύλαηαη λα παξαρσξεί άδεηα 

εθκεηάιιεπζεο κε έγγξαθε ζπκθσλία.  Η ζπκθσλία εγγξάθεηαη ζην 

κεηξών θαη δεκνζηεύεηαη ελώ ε Ννκνζεζία δίλεη ζην αξκόδην 

δηθαζηήξην ηελ δπλαηόηεηα λα παξέρεη άδεηα εθκεηάιιεπζεο ρσξίο 

ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνύρνπ.  Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγηθνύ 

κπνξεί λα δνζεί αλαγθαζηηθή άδεηα εθκεηάιιεπζεο ζε θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ. 
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 Δλώ ηα Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα μερσξηζηά είδε Γηαλνεηηθήο θαη 

Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο ή ηξόπνπο 

πξνζηαζίαο είλαη πνιιέο θνξέο δπλαηόλ έλα αληηθείκελν ή δεκηνπξγία λα 

ηπγράλεη πξνζηαζίαο θάησ από πεξηζζόηεξεο από κία Ννκνζεζίεο. 

 Ο Νόκνο αλαγλσξίδεη ην ζύλζεην πξντόλ σο απηό πνπ απνηειείηαη από 

πνιιά ζπζηαηηθά πνπ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ γηα ζθνπνύο 

απνζπλαξκνιόγεζεο θαη επαλαζπλαξκνιόγεζεο ηνπ πξντόληνο. 

 Αλ ε αίηεζε θαηαρώξεζεο είλαη από ηππηθή πιεπξά θαλνληθή ή πιήξεο, ν 

΄Δθνξνο ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθό θαηαρώξεζεο ρσξίο πξνεγνύκελα λα ειέγρεη 

ηνπο όξνπο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Νόκνπ.  Τν άξζξν 4 αλαθέξεηαη ζην 

αληηθείκελν ηεο πξνζηαζίαο (λέν, παξνπζηάδεη αηνκηθόηεηα θιπ), ελώ ην 

άξζξν 5 αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε ηεο πξνζηαζίαο.  Καη ηα δύν απηά ζέκαηα 

παξακέλνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ γηα λα ηα 

απνθαζίζεη. 

 Τα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαηαρσξήζεσο δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα.  Η επζύλε γηα ηελ θαηνρύξσζε βαξαίλεη ηνλ θαηαζέηε αθνύ ην 

Τκήκα δελ έρεη επζύλε λα ειέγμεη ηνπο όξνπο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ 

Νόκνπ. 
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Πποηεπαιόηηηα 

 

΄Οζνλ αθνξά πξνηεξαηόηεηα ηζρύεη ηόζνλ ε Σύκβαζε ησλ Παξηζίσλ – 

PARIS CONVENTION, γηα ζρέδηα πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο κε 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, ελώ γηα αηηήζεηο πνπ έρνπλ 

θαλνληθά θαηαηεζεί ζε έλα θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο , ν 

θαηαζέηεο ή δηθαηνύρνο έρεη ην δηθαίσκα πξνηεξαηόηεηαο εθόζνλ ε 

θαηάζεζε ζηελ Κύπξν έρεη γίλεη εληόο 6 κελώλ από ηελ θαηάζεζε ζην 

άιιν θξάηνο κέινο. 
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DESIGNVIEW 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπλεξγαζίαο ηνπ Γξαθείνπ  

Δλαξκόληζεο ηεο Δζωηεξηθήο Αγνξάο  όπωο ιεγόηαλ ηόηε (ΟΗΙΜ) κε ην 

Τκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε, ν ΄Δθνξνο έρεη 

ζπκβιεζεί από ηελ 10ελ Ννεκβξίνπ 2014 κε ην εξγαιείν έξεπλαο “Design 

View”  πνπ παξέρεηαη από ην ζπγθεθξηκέλν Γξαθείν. 

o Τν Designview είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν κε ην νπνίν ν ρξήζηεο  κπνξεί 

λα θάλεη έξεπλα ζε όια ηα θαηαρωξεκέλα ζρέδηα θαη ππνδείγκαηα – 

εζληθά θαη θνηλνηηθά, ζε όιεο ηηο επίζεκεο γιώζζεο ηεο Δ.Δ.  Βαζίδεηαη 

ζηα δεδνκέλα ηωλ κεηξώωλ ηωλ ζπκκεηερόληωλ αξκόδηωλ γξαθείωλ, ηνπ 

Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο (WIPO) θαη ηνπ 

Δπξωπαϊθνύ Γξαθείνπ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο.   

o Δίλαη δηαζέζηκν 24ώξεο/24ωξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη δηαηίζεηαη 

δωξεάλ ζην δηαδίθηπν ζηνλ ζύλδεζκν:   

      https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 
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Τειεηώλνληαο ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζω όηη ε Κύπξνο ζαλ κέινο ηνπ 

Δπξωπαϊθνύ Οξγαληζκνύ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ιακβάλεη κεηαμύ 

άιιωλ κέξνο ζην Πξόγξακκα Σύγθιηζεο 6 (Convergence Programme 6) 

πνπ ζθνπόλ έρεη λα θαζνξίζεη κηα θνηλή πξαθηηθή γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηωλ ζρεδίωλ ή ππνδεηγκάηωλ κε ηελ νπνία ζα θαηνρπξωζεί ε αζθάιεηα 

δηθαίνπ θαη ζα ηεζεί ζηε δηάζεζε ηωλ ρξεζηώλ έλα επέιηθην ζύζηεκα 

θαηαρώξηζεο ζρεδίωλ ή ππνδεηγκάηωλ. 

Η θνηλή απηή πξαθηηθή ζα δεκνζηεπζεί κέζα Ινπιίνπ απηνύ ηνπ ρξόλνπ θαη 

ζα ηύρεηε ελεκέξωζεο γηα ην πεξηερόκελν ηεο κε ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο, 

εγθπθιίνπο θαη παξνπζηάζεηο. 

Τειεηώλνληαο ζα ήζεια λα παξνπζηάζω κεξηθά παξαδείγκαηα Κππξηαθώλ 

Βηνκεραληθώλ Σρεδίωλ. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΩ  ΓΙΑ  ΣΗΝ 

ΠΡΟΟΥΗ  Α 

18 


