
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ή ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΕ

Σήμα της ΕΕ
καταχωρισμένο/
Διεθνές Σήμα με

καταχώριση στην ΕΕ

ΗΒ Παραβλητό Σήμα ΗΒ Καταχωρισμένο 
Σήμα

Ημερομηνία Βrexit Δημιουργείται ένα νέο 
παραβλητό σήμα    που θα 
διατηρεί τα προϋπάρχοντα 
δικαιώματα του σήματος 
της ΕΕ και το οποίο θα 
ισχύσει αυτόματα  στο ΗΒ  
και όχι στο Γιβραλτάρ. Το 
σήμα αυτό θα 
αμφισβητείται, 
μεταβιβάζεται και θα 
παραχωρείται η χρήση του 
αυτόνομα και ξεχωριστά 

από το  αρχικό σήμα της ΕΕ. 
Εδαφική προστασία Η εδαφική προστασία 

και στο Γιβραλτάρ θα 
σταματήσει 

Η προστασία θα υπάρχει 
μόνο στο ΗΒ και δεν θα 
επεκτείνεται αυτόματα και 
στο Γιβραλτάρ

Προτεραιότητα/
Αρχαιότητα ΗΒ

Η αρχαιότητα ΗΒ 
σήματος σταματάει να 
ισχύει.

Το σήμα κρατά την 
προτεραιότητα και την 
ημερομηνία κατάθεσης του 
σήματος της ΕΕ και την 
τυχόν αρχαιότητα του ΗΒ 
σήματος. Το τελευταίο δεν 
αναβιώνει.

Απαιτήσεις χρήσης Καμία Θα θεωρηθεί ότι ο 
δικαιούχος έχει την 
πρόθεση να χρησιμοποιήσει
το σήμα για όλα τα 
διακρινόμενα προϊόντα 
ή/και υπηρεσίες

Απαιτούμενες ενέργειες Καμιά Καμιά γνωστή στο παρόν 
στάδιο

Τέλη Όχι Όχι

Απόδειξη καταχωρισμένου 
σήματος

Πιστοποιητικό 
Καταχώρισης

Αναζήτηση λεπτομερειών 
σήματος στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων : 
https://www.gov.uk/search-
for-trademark

Αποποίηση του 
παραβλητού σήματος

Μετά το BREXIT οι 
δικαιούχοι παραβλητών 
σημάτων μπορούν να τα 
αποποιηθούν, με εξαίρεση: 
- στην περίπτωση που έχει 
γίνει προηγούμενη χρήση 
στο ΗΒ,
- στην περίπτωση που 
υπάρχει μεταβίβαση, 
παραχώρηση άδειας 
χρήσης, συμφωνία
- στην περίπτωση 
δικαστικής αντιδικίας

Ανανέωση Το τέλος ανανέωσης 
που θα καταβληθεί στο 
EUIPO,θα καλύπτει και 
το ΗΒ, εφόσον η 
ημερομηνία λήξης του 
σήματος της ΕΕ είναι 
πριν το BREXIT  

Εφόσον η ημερομηνία λήξης
είναι μετά το BREXIT, το 
τέλος θα καταβληθεί στο 
UKIPO για το παραβλητό 
σήμα και στο EUIPO για το 
σήμα της ΕΕ

Παραχωρήσεις αδειών 
χρήσης, μεταβιβάσεις, 

Όσα τέτοια δικαιώματα 
έχουν καταχωρισθεί στα 
σήματα της ΕΕ, δεν θα 
καταχωρισθούν αυτόματα 



ασφάλειες στο UKIPO. Η καταχώρισή 
τους μπορεί να ζητηθεί 
εντός 12 μηνών από το 
BREXIT. Οι δικαιούχοι των 
παραβλητών σημάτων 
πρέπει να ενημερώσουν 
τους αδειούχους των ΗΒ 
παραβλητών σημάτων

Προγενέστερα Δικαιώματα Από το BREXIT και μετά, 
προγενέστερα 
δικαιώματα στο ΗΒ δεν 
μπορούν να 
αντιπαρατεθούν σε 
δικαιώματα στην ΕΕ, 
αλλά ούτε και 
προγενέστερα 
δικαιώματα στην ΕΕ να 
αντιπαρατεθούν σε 
δικαιώματα στο ΗΒ

Το ΗΒ παραβλητό σήμα δεν 
μπορεί να αντιπαρατεθεί σε 
σήμα της ΕΕ

Προϋπόθεση χρήσης/Φήμη Πριν από το BREXIT, 
χρήση στο ΗΒ του 
σήματος της ΕΕ ή του 
διεθνούς 
καταχωρισμένου στην 
ΕΕ σήματος μπορεί να 
μετράει ως χρήση στην 
ΕΕ. Μετά το BREXIT, η 
χρήση στο ΗΒ ή 
οπουδήποτε αλλού 
εκτός της ΕΕ, δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη. 
Αντίστοιχα, θα 
λαμβάνεται υπόψη η 
φήμη στο ΗΒ μέχρι το 
BREXIT, αλλά όχι μετά 
από αυτό.

Πριν από το BREXIT, η χρήση
στην ΕΕ του αντίστοιχου 
σήματος της ΕΕ ή του 
διεθνούς καταχωρισμένου 
σήματος στην ΕΕ, θα 
λαμβάνεται υπόψη ως 
χρήση του ΗΒ παραβλητού 
σήματος. Μετά το BREXIT, η 
χρήση στην ΕΕ ή 
οπουδήποτε αλλού εκτός 
του ΗΒ, δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη. Αντίστοιχα, θα 
λαμβάνεται υπόψη η φήμη 
στην ΕΕ μέχρι το BREXIT, 
αλλά όχι μετά από αυτό.

Ακύρωση Οι εκκρεμείς κατά το 
BREXIT αιτήσεις 
ακύρωσης σημάτων της 
ΕΕ ή διεθνών 
καταχωρισμένων στην 
ΕΕ σημάτων που 
στηρίζονται μόνο σε 
προϋπάρχοντα 
δικαιώματα στο ΗΒ, 
απορρίπτονται και τα 
έξοδα επιμερίζονται 
μεταξύ των διαδίκων 

Πρέπει να υποβληθούν εκ 
νέου στο UKIPO οι  εν λόγω 
εκκρεμείς αιτήσεις 
ακύρωσης εναντίον των ΗΒ 
παραβλητών σημάτων

Οι αιτήσεις ακύρωσης 
εναντίον 
καταχωρισμένων ΗΒ 
σημάτων που 
στηρίζονται σε 
προϋπάρχοντα 
δικαιώματα στην ΕΕ 
συνεχίζονται και 
εφαρμόζεται το δίκαιο 
που ίσχυε πριν το 
BREXIT.

Ποινές στην ΕΕ Νέες ποινές στην ΕΕ, δεν
εφαρμόζονται στο 
έδαφος του ΗΒ , μετά το
BREXIT

Υπάρχουσες μέχρι το BREXIT
ποινές στην ΕΕ, 
εφαρμόζονται και στα ΗΒ 
παραβλητά σήματα

Ανάλωση δικαιώματος επί 
σήματος 

Προϊόντα που τίθενται 
στο εμπόριο στο ΗΒ , 
μπορεί να θεωρηθούν 
ότι δεν έχουν υποστεί 
ανάλωση δικαιώματος 
εντός του ΕΟΧ. Μπορεί 
να υπάρξουν 
περιορισμοί στην 
εισαγωγή προϊόντων 
από το ΗΒ στον ΕΟΧ.

Για μια μεταβατική περίοδο,
σε περίπτωση χωρίς 
συμφωνία BREXIT, το ΗΒ θα 
εξακολουθεί να αναγνωρίζει
την ΕΕ ανάλωση 
δικαιώματος. Τα προϊόντα 
που τίθενται στο εμπόριο 
στον ΕΟΧ θα θεωρείται ότι 
έχουν αναλωθεί επί ΗΒ:

- Καμμία αλλαγή 
στους κανόνες 
εισαγωγών στο 
ΗΒ

- - οι παράλληλες 
εισαγωγές στο 
ΗΒ από τον ΕΟΧ 
μπορούν να 
συνεχισθούν



Το EUIPO παραμένει 
Γραφείο Προέλευσης για τα
διεθνή σήματα που έχουν 
βάση σήματα της ΕΕ 

Το σήμα της ΕΕ 
εξακολουθεί να 
λειτουργεί ως σήμα 
βάσης για υπάρχοντα 
διεθνή σήματα με 
δικαιούχους 
επιχειρήσεις/άτομα που
είναι εγκατεστημένα 
στην ΕΕ, όπως επίσης 
και για Βρετανικές 
επιχειρήσεις και άτομα 
που δεν είναι 
εγκατεστημένα σε 
κάποιο άλλο κ-μ

Σήμα της ΕΕ ως βάση για 
διεθνές σήμα μετά το 
BREXIT

Μετά το BREXIT, το 
σήμα της ΕΕ μπορεί να 
λειτουργήσει ως βάση 
για διεθνές σήμα μόνο 
εάν ο δικαιούχος του 
σήματος της ΕΕ είναι 
εγκατεστημένος σε αυτή

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Σήμα της ΕΕ κατατεθειμένο/
Διεθνές Σήμα

κατατεθειμένο στην ΕΕ

ΗΒ Παραβλητό Σήμα ΗΒ Κατατεθειμένο
Σήμα

Ημερομηνία BREXIT To κατατεθειμένο  στην EE
σήμα /το Διεθνές Σήμα

κατατεθειμένο στην ΕΕ δεν
θα ισχύουν πλέον στο ΗΒ και

στο Γιβραλτάρ

Ενέργειες Ένα νέο ΗΒ σήμα πρέπει να
κατατεθεί  με  στοιχεία
(καταθέτης,  σήμα,  προϊόντα
ή/και υπηρεσίες)  αντίστοιχα
του  σήματος  της  ΕΕ  για  να
έχει  το  πλεονέκτημα  της
ημερομηνίας κατάθεσης του
τελευταίου

Χρόνος κατάθεσης Μέσα  σε  9  μήνες  από  την
ημερομηνία BREXIT

Τέλη Κανένα Τα συνήθη της ηλεκτρονικής
κατάθεσης ΗΒ σήματος:
170 £ για 1η κλάση
50  £  για  κάθε  επόμενη
κλάση

Προτεραιότητα/ΗΒ
Αρχαιότητα

Δεν μπορεί να διεκδικηθεί η
αρχαιότητα ΗΒ σήματος 

Το  σήμα  θα  κρατήσει  την
προτεραιότητα  και  την
ημερομηνία  κατάθεσης  του
σήματος  της  ΕΕ  και/ή  την
ημερομηνία  αρχαιότητας
του  ΗΒ  σήματος.  Αυτό  το
τελευταίο δεν θα αναβιώσει

Πρόθεση χρήσης Καμία Σύμφωνα  με  το  δίκαιο  του
ΗΒ,  κάθε  καταθέτης  πρέπει
να δηλώσει την πρόθεσή του
να χρησιμοποιήσει  το σήμα
στο ΗΒ για τα διακρινόμενα
προϊόντα ή/και υπηρεσίες

Εξέταση Το σήμα θα εξετασθεί ως να
είχε κατατεθεί ως ΗΒ σήμα

Ανακοπή Οι εκκρεμείς κατά το BREXIT
ανακοπές σημάτων της ΕΕ ή
διεθνών  κατατεθειμένων
στην  ΕΕ  σημάτων  που

Οι εκκρεμείς κατά το BREXIT
ανακοπές σημάτων της ΕΕ ή
διεθνών  καταχωρισμένων
στην  ΕΕ  σημάτων  που

Οι  ανακοπές  εναντίον
κατατεθειμένων  ΗΒ
σημάτων που στηρίζονται σε
προϋπάρχοντα  σήματα  της



στηρίζονται  μόνο  σε
προϋπάρχοντα  δικαιώματα
στο  ΗΒ,  απορρίπτονται  και
τα  κάθε  διάδικος
επιβαρύνεται με τα δικά του
έξοδα

στηρίζονται  μόνο  σε
προϋπάρχοντα  δικαιώματα
στο  ΗΒ,  θα  πρέπει  να
κατατεθούν  εκ  νέου  στο
UKIPO εναντίον  των  ΗΒ
παραβλητών σημάτων

ΕΕ  ή  διεθνή  σήματα  με
επέκταση  στην  ΕΕ
συνεχίζονται  και
εφαρμόζεται  το  δίκαιο  που
ίσχυε πριν το BREXIT.

Το EUIPO παραμένει
Γραφείο
Προέλευσης  για  τα
διεθνή  σήματα  που
έχουν βάση σήματα
της ΕΕ

Το σήμα της ΕΕ εξακολουθεί
να  λειτουργεί  ως  σήμα
βάσης για υπάρχοντα διεθνή
σήματα  με  δικαιούχους
επιχειρήσεις/άτομα  που
είναι  εγκατεστημένα  στην
ΕΕ,  όπως  επίσης  και  για
Βρετανικές  επιχειρήσεις  και
άτομα  που  δεν  είναι
εγκατεστημένα  σε  κάποιο
άλλο κ-μ

Σήμα  της  ΕΕ  ως
βάση  για  διεθνές
σήμα  μετά  το
BREXIT

Μετά το BREXIT, το σήμα της
ΕΕ  μπορεί  να  λειτουργήσει
ως  βάση  για  διεθνές  σήμα
μόνο  εάν  ο  δικαιούχος  του
σήματος  της  ΕΕ  είναι
εγκατεστημένος σε αυτή


