




ΝΟΜΙΚΟ   ΠΛΑΙΣΙΟ

-NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4679/ 20-03-2020

-Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436

- Ν. 4796/2021, ΦΕΚ 63, 17.04.2021, άρθρα 33-48 (Μεταφορά στον ΟΒΙ)

Κανονισμός(ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5 (Α’15/2022) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

✓Η Νομοθετική ρύθμιση 

✓Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, EUIPO, WIPO. 

✓Η συνεργασία με τη ΔΙΜΕΑ και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για 

θέματα σημάτων. 

✓ Η υποστήριξη της έκδοσης νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σε θέματα 

Ελληνικού Σήματος. 

✓ Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος. 

✓Η μέριμνα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος. 

✓Η διενέργεια δράσεων για την προώθηση και την προβολή του ελληνικού σήματος. 

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-2017_1001.pdf


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ;

(ΆΡΘΡΟ 2)

 Σημεία συστατικά του σήματος : Λέξεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, 

το σχήμα ή η συσκευασία του προϊόντος, ήχοι.

 Α) ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
άλλων επιχειρήσεων και

 Β) μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο, κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό 
να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στο 
δικαιούχο του.

 Η αναπαράσταση του σήματος πρέπει να υποβάλλεται στο μητρώο σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, 
με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας, που καθιστά δυνατή την αναπαράστασή του κατά τρόπο 
σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειμενικό (Απόφαση του ΔΕΕ 12-12-2002, 

Sieckmann, Case C-273/00)

 Η αναπαράσταση μπορεί να συνοδεύεται από περιγραφή η οποία ανταποκρίνεται στην αναπαράσταση 
και να μη διευρύνει το πεδίο της. Σε περίπτωση απόκλισης της περιγραφής από την αναπαράσταση 
υπερισχύει η τελευταία.



ΜΟΡΦΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

➢Λεκτικά

➢Απεικονιστικά

➢Σήματα Θέσης

➢Σήματα

Χρωμάτων

➢ Ηχητικά

➢ Κίνησης

➢ Οπτικοακουστικά

➢ Ολογράμματα



ΚΑΤΑΘΕΣΗ (ΆΡΘΡΑ 20, 21, 22)

 Αριθμός, ημερομηνία, ώρα.

 Εγγραφή στο Μητρώο Σημάτων

 Εμφάνιση στο Tmview https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview

 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων (στοιχεία καταθέτη [ονοματεπώνυμο, 
κατοικία ή έδρα, τηλ. επικοινωνίας, email ], πληρεξούσιου δικηγόρου –
αν υπάρχει-, αντικλήτου, κλάσεις Π/Υ, αναπαράσταση σήματος).

 Ελλείψεις στην αίτηση Επικοινωνία με τον καταθέτη :  
Διόρθωση ελλείψεων μέσα σε 30 μέρες από την επομένη της 
κοινοποίησης = Διόρθωση ελλείψεων        Αποδοχή της αίτησης            
Έρευνα +Εξέταση

Μη διόρθωση ελλείψεων-Μη απάντηση                ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

https://www.tmdn.org/tmview/


ΆΡΘΡΟ 23   (ΆΡΘΡΟ 39 ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ 2015/2436/ΕΕ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

 Σύστημα ταξινόμησης : Διεθνής Συμφωνία της Νίκαιας 
για τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την 
καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957 (ν. 2505/1997, 
Α΄118 )

 Γενικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στους τίτλους των κλάσεων 
(κυριολεκτική έννοια της ένδειξης ή του όρου).

 Επιλογή από τον Αλφαβητικό Κατάλογο 
.



ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΚΑΤΆΛΟΓΟ



ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΚΑΤΆΛΟΓΟ



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΚΛΑΣΕΩΝ Π/Υ : HTTP://TMCLASS.TMDN.ORG/



ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΣΗΜΑΤΑ (ΆΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ. 5, ΆΡΘΡΟ 20, ΠΑΡ. 3)

https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview

Σύνθετη αναζήτηση με το λεκτικό του σήματος και το Γραφείο Σημάτων (GR, EUIPO, WIPO [GR].   

Επιλογή Προϊόντων/Υπηρεσιών (κλάσεις 1,2…45) Κατάσταση σήματος : Ενεργό.

https://www.tmdn.org/tmview/


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

 https://www3.wipo.int/madrid/m

onitor/en/

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/


ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ (ΆΡΘΡΑ 4 & 24)

ΆΡΘΡΟ 4: ΑΠΟΡΡΙΨΗ

 Μη διακριτικό, περιγραφικό σε σχέση με Π/Υ

 Συνηθισμένες ενδείξεις στο εμπόριο και στους σχετικούς συναλλακτικούς κύκλους.

 Σχήμα ή άλλο χαρακτηριστικό που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος, απαραίτητο για τεχνικό αποτέλεσμα, που 

προσδίδει αξία στο προϊόν.

 Αντίθετο στη Δημόσια τάξη και ηθική

 Παραπλανητικό

 Αντίθετο στο άρθρο 6 τρις της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων και περιέχει διακριτικά σύμβολα, εμβλήματα ή θυρεούς 

[https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/]

 Περιλαμβάνει ΠΟΠ/ΠΓΕ αγροτικών προϊόντων και οίνων https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-

and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

 Περιλαμβάνει προστατευόμενες ονομασίες ιδιότυπων παραδοσιακών προϊόντων

 Περιλαμβάνει ονόματα φυτικών ποικιλιών

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/in

dex.cfm

 Κακόπιστη κατάθεση

 Περιλαμβάνουν ονομασίες μεγάλης συμβολικής σημασίας, θρησκευτικά σύμβολα.

 ΚΑΤΆ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΌΤΑΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ



ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
«RAGADES GREAM» κλ. 3 (καλλυντικά, αιθέρια έλαια, σαπούνια, είδη αρωματοποιϊας, κρέμα για 

ραγάδες), κλ.5 (φαρμακευτικά παρασκευάσματα, παρασκευάσματα υγιεινής για ιατρικές χρήσεις).

• ΔΠΑ Α5056/2018 33ο Τριμ. 

• Το σήμα αποτελείται από τη λέξη RAGADES αποδίδει την ελληνική λέξη «ραγάδες» με λατινικούς 

χαρακτήρες και την αγγλική λέξη «CREAM» η οποία είναι ευχερώς μεταφράσιμη για το ελληνικό 

καταναλωτικό κοινό και αποδίδει τη λέξη «κρέμα», προορίζεται δε να διακρίνει προϊόντα των κλ. 3 

και 5, μεταξύ αυτών και κρέμες για την αντιμετώπιση των ραγάδων, οπότε έχει χαρακτήρα 

περιγραφικό του είδους και των ιδιοτήτων των προς διάκριση προϊόντων και στερείται διακριτικού 

χαρακτήρα.



ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Κλ. 39

Υπηρεσίες 

ταχυμεταφοράς 

ταχυδρομείου 

6 Πάνελ Οπλισμένης 

Τοιχοποιίας 

17 Πάνελ Οπλισμένης 

Τοιχοποιίας 

37 Υπηρεσίες κατασκευής 

κτιρίων.

42 Υπηρεσίες σχεδιασμού 

κτιρίων

Κλάση 43: Υπηρεσίες 

παροχής διατροφής

εραλδική απομίμηση 

σουηδικού εθνικού συμβόλου 

Κλ. 31 

Emiliana : Φυτική Ποικιλία 

για πατάτες, σπόρους 

σόγιας

T-164/11

T-508/08

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/06%2F10%2F2011/06%2F10%2F2011/number/508%2F08


ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
«ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ ΣΑΣ» κλ. 3 (λευκαντικά, παρασκευάσματα για καθαρισμό, σαπούνια κλπ), 

ΔΠΑ Α12798/2016 25ο Τριμ. • 

Το σήμα αποτελείται από λέξεις οι οποίες, υποδηλώνουν, ως σύνολο, την ποιότητα των προϊόντων που 

διακρίνει, ενώ δεν διαθέτει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ικανό να το καταστήσει στο σύνολό του, κατάλληλο 

προς διάκριση των προϊόντων της προσφεύγουσας από τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων, συνεπώς δεν διαθέτει 

διακριτική δύναμη. 

«Καλή Διατροφή-Καλύτερη Ζωή» κλ. 5 (φαρμακευτικά, κτηνιατρικά κλπ), κλ. 29 (λαχανικά, μαρμελάδες, 

γαλακτοκομικά κλπ.), κλ.30 ( καφέ και παρασκευάσματα από καφέ, προϊόντα αρτοποιίας, παγωτά, κλπ), κλ.32 

(μεταλλικά νερά, χυμοί φρούτων κλπ), κλ.41( εκπαίδευση, οργάνωση σεμιναρίων σε θέματα διατροφής, κλπ), 

κλ.43 (καφενεία, εστιατόρια κλπ.) ΔΠΑ Α14853/2018 25ο Τριμ. 

• Το σήμα αποτελείται από συνδυασμό λέξεων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις 

προϊόντων διατροφής και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διατροφή, αφού είναι λέξεις συνήθεις στην 

καθομιλουμένη στην Ελλάδα και δεν παρουσιάζονται ούτε τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνει 

το συνολικό τελικό αποτέλεσμα από το συνήθη τρόπο προσδιορισμού των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών 

και κατά συνέπεια το κοινό να μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση των διακρινόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Το σήμα στερείται διακριτικού χαρακτήρα, έστω κι αν χρησιμοποιήθηκε ως σλόγκαν για 

διαφημιστικούς σκοπούς



ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ 

ΔΕΚΤΟ

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ κλ. 5 φαρμακευτικά, κτηνιατρικά, υγιεινολογικά παρασκευάσματα, έμπλαστρα, 

διαιτητικές ουσίες, απολυμαντικά, παιδικές τροφές κλπ • 

ΔΕφΑ 13ο Τριμ.2159/2019 

• Τόσο κατά την έννοιά του ως σύνολο, όσο και κατά την έννοια καθεμίας των λέξεων που το αποτελούν 

χωριστά δεν είναι δηλωτικό του είδους, της ποιότητας και των λοιπών ιδιοτήτων των προϊόντων προς 

διάκριση των οποίων κατατέθηκε. 

• Στο σύνολό του αποτελείται από μια έκφραση που δεν δύναται να θεωρηθεί κοινότυπη, ούτε 

χρησιμοποιούμενη ευρέως και δη στο εμπόριο. 

• Στα σήματα που αποτελούνται από σημεία ή ενδείξεις που χρησιμοποιούνται επίσης ως διαφημιστικά 

συνθήματα, ενδείξεις ποιότητας ή φραστικές προτροπές αγοράς, δεν μπορούν να εφαρμόζονται 

αυστηρότερα κριτήρια για την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα απ’ ότι σε άλλα σήματα.

• Το σήμα κατά τη συνολική εντύπωση που δημιουργεί (οπτική, ηχητική, εννοιολογική) είναι επαρκώς 

εξειδικευμένο και ικανό να εντυπώνεται στη μνήμη του κοινού και πάντως διαθέτει τον ελάχιστα 

απαιτούμενο διακριτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι μπορεί να χρησιμεύσει για τον προσδιορισμό της 

προέλευσης των δηλωθέντων προϊόντων από την επιχείρηση της εκκαλούσας εταιρίας, κατά την παρ. 1β).



ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

ΔΕΚΤΟ 
«ΔΕΚΑ 10» κλ. 33 οίνοι, οινοπνευματώδη, ηδύποτα

ΔΠΑ Α10124/2016 25ο Τριμ.

• Το σήμα είναι επαρκώς εξειδικευμένο και έχει διακριτική δύναμη,

δεδομένου ότι, κατά κοινή πείρα, ο αριθμός από τον οποίο αποτελείται

δεν δύναται να χρησιμεύσει για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας

και τις λοιπές ιδιότητες των προϊόντων που διακρίνει.

Κλ. 20: 

Καρέκλες

Κλ. 41: 

Βιντεοπαιχνίδια



Οι Κανονισμοί της Ε.Ε. έχουν «αποκλειστικό χαρακτήρα» για τις ως άνω κατηγορίες 

προϊόντων - ΔΕΚ C-56/16 P, «PORT CHARLOTTE» → Δεν νοείται «Εθνική προστασία ΠΟΠ» 

(παράλληλη / συμπληρωματική) → Εθνικές ΠΟΠ «δεν υφίστανται πλέον» : 

Ενδεχομένως προστασία ως απλό «όνομα προϊόντος» (ανακοπή) 

ΠΓΕ /ΠΟΠ
Ενωσιακοί κανονισμοί που καλύπτουν τις εξής κατηγορίες προϊόντων ▪

Κανονισμός 110/2008 - ΠΓΕ αλκοολούχων ποτών – Άρθρ. 16 κ’ 23 ▪

Κανονισμός 1308/2013 – ΠΟΠ/ΠΓΕ κρασιών– Άρθρ. 102 κ’ 103 ▪

Κανονισμός 251/2014 – ΠΟΠ/ΠΓΕ αρωματικών κρασιών – Άρθρ. 19 κ’ 20 ▪

Κανονισμός 1151/2012 – ΠΟΠ/ΠΓΕ γεωργικών προϊόντων και τροφίμων –

Άρθρ. 13 κ’ 14





http://www.minagric.gr/index.ph

p/el/for-citizen-2/pop-pge

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-

and-quality/certification/quality labels/geographical-

indications-register/

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality


ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΟΓΩΝ

ΔΕΚΤΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΚΤΗΣ  
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΜΗ ΔΕΚΤΟ Ή ΔΕΚΤΟ ΕΝ 
ΜΕΡΕΙ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΔΕΚΤΕΣ Ή ΕΝ 
ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 
ΔΕΚΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ -ΜΗ 
ΔΕΚΤΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΗ   ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 



ΔΕΚΤΟ ΣΗΜΑ : Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗ 
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΟΜΟΙΟΥ/ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ  (ΆΡΘΡΟ 
5,ΠΑΡ.5)

- Ενημέρωση για την αποδοχή όμοιου/παρόμοιου μεταγενέστερου 
σήματος για την ενδεχόμενη κατάθεση Ανακοπής.

- 3μηνη προθεσμία για πιθανή κατάθεση Ανακοπής από την 
επομένη της δημοσίευσης της δεκτής απόφασης του εξεταστή.

- Λήξη της 3μηνης προθεσμίας χωρίς Ανακοπή = ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (10 
χρόνια)

- Ανακοπή= Επανεξέταση του σήματος από τη Διοικητική 
Επιτροπή Σημάτων (Δ.Ε.Σ.)



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ [Δ.Ε.Σ.]    (ΆΡΘΡΟ 30, ΆΡΘΡΟ 45 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ 
2015/2436/ΕΕ))

 - Ανακοπή κατά δεκτού σήματος (άρθρα 25-27), με βάση τα 
άρθρα 4 και 5, παρ.1 &3. Η απόφαση της ΔΕΣ προσβάλλεται 
στα διοικητικά δικαστήρια.

 Προσφυγή κατά απόρριψης σήματος (άρθρο 29), προθεσμία 
60 μέρες από την επομένη της κοινοποίησης της 
απορριπτικής απόφασης. Η απόφαση της ΔΕΣ προσβάλλεται 
στα πολιτικά δικαστήρια.

 Αίτηση Διαγραφής (έκπτωση, ακυρότητα) (άρθρα 50, 52). Η 
απόφαση της ΔΕΣ προσβάλλεται στα πολιτικά δικαστήρια.

 Παρέμβαση (άρθρο 30, παρ. 12).

 Επίλυση διαφοράς. Η απόφαση της ΔΕΣ προσβάλλεται στα 
διοικητικά δικαστήρια.

 Για τη διαδικασία ισχύει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.



ΆΡΘΡΟ 31
(ΆΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 3 ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ 2015/2436/ΕΕ)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ

 Ανακοπή-Αίτηση διαγραφής-Παρέμβαση. 

 Κοινό αίτημα διαδίκων

 Αναστολή της διαδικασίας.

 Μέσα σε 6 μήνες.

 Έγγραφη συμφωνία των μερών για παράταση της προθεσμίας (3-6 
μήνες). Ορισμός νέας συζήτησης από τη ΔΕΣ.

 Κοινός διαμεσολαβητής (Άρθρο 202, Ν. 4512/2018)

 Και με τηλεδιάσκεψη. Εκπροσώπηση μερών από δικηγόρο.

 Υπογραφή πρακτικού διαμεσολάβησης .



ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ (ΆΡΘΡΑ 64-70)

 Συνεταιρισμοί, οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, 

παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων.

 Χρήση ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης Π/Υ.

 Κανονισμός χρήσης.

 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ     

 Δ.τ. KAVALA COOP κλ.33 κλ. 35   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Kλ. 29,30,31



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

- Χρήστες του σήματος 

- Προϋποθέσεις χρήσης 

- Όροι συμμετοχής

- Συνέπειες παραβίασης

- Εγγραφή στο Μητρώο +τροποποιήσεις



ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 56
(ΆΡΘΡΑ 27, 28 ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ 2015/2436/ΕΕ)

Π/Υ πιστοποιημένα ως:

 Υλικό και τρόπο παρασκευής κ.λπ.

 Τρόπο παροχής υπηρεσίας κ.λ.π.

 ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

 Καταθέτες: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οργανισμοί, 
αρχές και φορείς του δημοσίου δικαίου (ν. 1256/1982)

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ : ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Π/Υ



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Χρήστες του σήματος 

- Χαρακτηριστικά πιστοποίησης του σήματος

- Τρόπος εξέτασης των χαρακτηριστικών

- Εποπτεία χρήσης

- Όροι χρήσης

- Συνέπειες παραβίασης

- Εγγραφή στο Μητρώο +τροποποιήσεις



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

(ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΛΑΣΗ

29:ψάρια,

ψαριού φιλέτα

ΚΛΑΣΗ 31:

ψάρια ζώντα

ΚΛΑΣΗ 42: Έλεγχος ποιότητας (με

βάση τις αρχές του Καθολικού

Σχεδιασμού)

ΚΛΑΣΗ 43: Υπηρεσίες

προσωρινής κατάλυσης
Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και 

υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο 

Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους 

Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία 

προϊόντων και υπηρεσιών.
http://www.greekmark.gov.gr/Home/Kanonismoi



ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ ( ΆΡΘΡΑ 71-82)

 Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989), άρθρο 1, ν. 2783/2000

 Προϋπόθεση: Δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος ή 
καταχωρισμένο εθνικό σήμα

 Βιομηχανική ή εμπορική έδρα ή κατοικία στην Ελλάδα, ή 
ελληνική ιθαγένεια.

 Αίτηση για διεθνές σήμα μέσα σε διάστημα 6 μηνών από 
την ημερομηνία της κατάθεσης του εθνικού σήματος : 
προτεραιότητα.

 Το έντυπο της αίτησης ΜΜ2(E) διατίθεται/συμπληρώνεται 
μέσω διαδικτύου στο site του Διεθνούς Γραφείου 
www.wipo.int/madrid/en/forms

http://www.wipo.int/madrid/en/forms


ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ ( ΆΡΘΡΑ 71-82)

 Κατάθεση της αίτησης ΜΜ2(Ε) γίνεται στην Υπηρεσία Σημάτων του ΟΒΙ 

 – Τέλος  15 € (γραμμάτιο προείσπραξης ΟΒΙ), για διαβίβαση της αίτησης στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.Δ.Ι.)

 – ένα αντίγραφο του εθνικού σήματος

 – σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης ( usb ή άλλου ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (άρθρου 73 παρ.2 

ν.4679/2020).

 www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp , όπου ο αιτών ανατρέχει για να διαπιστώσει ποιες χώρες έχουν ατομικά τέλη 

(individual fees) ή συμπληρωματικά τέλη (complementary fees), καθώς και τα έξοδα ανά κλάση για τις χώρες αυτές.

 4) Yπολογισμός των τελών

 – στο πεδίο FEE CALCULATOR (υπολογιστής εξόδων) συμπληρώνουμε την/τις χώρα/ες προορισμού, την/τις κλάση/σεις των 

προϊόντων / υπηρεσιών, αν είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο το σήμα, και αυτόματα υπολογίζει αναλυτικά όλα τα έξοδα ανά 

χώρα, καθώς και το βασικό τέλος καταχώρισης (653 CHF για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 CHF για έγχρωμο σήμα).

 – Το αναλυτικό αποτέλεσμα των εξόδων (σε Ελβετικά Φράγκα CHF) συμπληρώνεται στη σελίδα 9 της αίτησης και το συνολικό 

ποσό ο αιτών οφείλει να το καταβάλει στο Διεθνές Γραφείο, επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο έντυπο 

της αίτησης.

 5) Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης διεθνούς σήματος με χώρα προέλευσης την Ελλάδα.

 Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης ΜΜ2(Ε) θα βρείτε στο site: wipo.int/madrid/en/how_to/file ή 

wipo.int/madrid/fr/how_to/file), για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.

 Επιπλέον οδηγίες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σημάτων.

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp


ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΣΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΌ (ΆΡΘΡΟ 

84 )

 Δήλωση Μετατροπής  στην Υπηρεσία Σημάτων

 Μετάφραση της αίτησης μετατροπής προς το Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στην ελληνική γλώσσα από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή αρχή. 

 Προθεσμία υποβολής : 2 μήνες από την ειδοποίηση του καταθέτη ή του 
δικαιούχου του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του πληρεξούσιου 
δικηγόρου του στην Ελλάδα που αναφέρεται στην αίτηση μετατροπής, από 
τη Διεύθυνση Σημάτων με έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής. 

 Η Προστασία σήματος : Ημερομηνία κατάθεσης του σήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης σήματος ή 
ημερομηνία αρχαιότητας εθνικού σήματος. 

 Για την ανανέωση της προστασίας ανά δέκα (10) έτη: Η ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης μετατροπής στο EUIPO.



Γεωργία ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΑΤΩΝ
athanasopoulou@gge.gr
210 3893339
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