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1. Γενικά χαρακτηριστικά

2. ∆ιαδικασίες της ανακοπής

1η φάση: εξέταση του παραδεκτού

2η φάση: περίοδος διαπραγµάτευσης («cooling-off»)

3η φάση: κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία

Τεκµηρίωση

Παρατηρήσεις και απόδειξη χρήσης

4η φάση: απόφαση

Θέματα



Ανακοπές ενώπιον του EUIPO – γενικά 

χαρακτηριστικά

– διαδικασία πριν την καταχώριση

– όχι αυτεπάγγελτα, µόνο µε ανακοπή δικαιούχου

– διαδικασία κατ’ αντιµωλία (inter-partes)����άρθρο 95(1) ΚΣΕΕ

– µόνο στις πέντε γλώσσες του Γραφείου (EN, FR, DE, IT, ES)



•Παραλαβή, 

ενημέρωση, τέλη

•Εξέταση παραδεκτού

•Κοινοποίηση 
παραδεκτού

•Παραλαβή, 

ενημέρωση, τέλη

•Εξέταση παραδεκτού

•Κοινοποίηση 
παραδεκτού

EUIPO

•Συμφωνία

•Περιορισμός

•Ανάκληση

•Συμφωνία

•Περιορισμός

•Ανάκληση

Αμφότεροι
•Αποδεικτικά στοιχεία

•Επιχειρήματα

•Τεκμηρίωση

•Αποδεικτικά στοιχεία

•Επιχειρήματα

•Τεκμηρίωση

Ανακόπτων

•Απάντηση 

(παρατηρήσεις)

•Ενδεχομένως ένσταση 
αχρησίας

•Απάντηση 

(παρατηρήσεις)

•Ενδεχομένως ένσταση 
αχρησίας

Καταθέτης
•Ανταπάντηση 

(παρατηρήσεις)

•Ανταπάντηση 

(παρατηρήσεις)

Ανακόπτων

•Απόφαση•Απόφαση

EUIPO

Εξέταση του 
παραδεκτού

(1η φάση)

Διαπραγμάτευση 
«Cooling off»

(2η φάση)

Κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία

(3η φάση)

Απόφαση

(4η φάση)

2. ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ



1Η ΦΑΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ



(1) Υποβολή του δικογράφου ανακοπής

• Ηλεκτρονική υποβολή (e-filing)

• Fax

• Ταχυδροµείο

(2) Εισαγωγή στο σύστηµα και ενηµέρωση/βεβαίωση 

παραλαβής

(3) Έλεγχος καταβολής τελών

• 320 € (τρεχούµενος λ/σµος, έµβασµα, πιστωτική κάρτα)



Γλωσσικό καθεστώς

Άρθρο 146 ΚΣΕΕ

(1) Οι αιτήσεις σήµατος της ΕΕ κατατίθενται σε µια από τις επίσηµες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Οι γλώσσες του Γραφείου είναι η αγγλική, η γαλλική η γερµανική, η 
ισπανική και η ιταλική.

(3) Ο καταθέτης δηλώνει και µια δεύτερη γλώσσα που είναι γλώσσα του 
Γραφείου.

(4) …

(5) Η ανακοπή και η αίτηση έκπτωσης ή η δήλωση ακυρότητας κατατίθενται 
σε µία από τις γλώσσες του Γραφείου



Ορισµός της γλώσσας διαδικασιών σε e-filing:



Έντυπο ανακοπών

► διατίθεται στους χρήστες εφόσον το ζητήσουν:



Ορισµός της γλώσσας διαδικασιών στο έντυπο:



(5) Εξέταση παραδεκτού (προϋποθέσεις άρθρου 2 ΚΕΚΣΕΕ)

Απόλυτες ελλείψεις, ήτοι ελλείψεις που δεν µπορούν να

θεραπευτούν µετά τη λήξη της προθεσµίας ανακοπής. Αν ο

ανακόπτων δεν θεραπεύσει τις ελλείψεις αυτές µε δική του

πρωτοβουλία πριν τη λήξη της προθεσµίας ανακοπής, η ανακοπή

απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 5 (2) & (3) ΚΕΚΣΕΕ).

Σχετικές ελλείψεις, ήτοι ελλείψεις που µπορούν να θεραπευτούν

µετά τη λήξη της προθεσµίας ανακοπής. Το Γραφείο καλεί τον

ανακόπτοντα να θεραπεύσει τις ελλείψεις εντός 2 µηνών. Αν

υποβληθεί η απαραίτητη πληροφορία, η ανακοπή θεωρείται

παραδεκτή. Αν όχι, η ανακοπή απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο

5(5) ΚΕΚΣΕΕ).



Απόλυτες ελλείψεις

• Υποβολή της ανακοπής µετά τη λήξη της 3µηνης προθεσµίας

• ∆εν προσδιορίζεται η αίτηση ΣΕΕ κατά της οποίας ασκείται

• ∆εν αναφέρονται οι λόγοι

Απόλυτες ελλείψεις (ως προς προγενέστερα δικαιώµατα)

• ∆εν προσδιορίζεται το προγενέστερο σήµα/δικαίωµα
(λείπει ο αριθµός αίτησης/κατάθεσης, το κράτος µέλος) 

• Το µοναδικό ή όλα τα προγενέστερα σήµατα δεν είναι προγενέστερα



Σχετικές ελλείψεις

• Το έντυπο δικόγραφο δεν έχει υπογραφεί

• Λείπουν όνοµα, δ/νση ή δικαίωµα άσκησης ανακοπής

• Περισσότεροι του ενός ανακόπτοντες: λείπει πληροφορία για 

δυνατότητα από κοινού άσκησης ανακοπής

• Έλλειψη υποχρεωτικής εκπροσώπησης (ΕΟΧ)

• ∆εν αναφέρονται Π/Υ κατά τα οποία στρέφεται

Σχετικές ελλείψεις (ως προς προγενέστερα δικαιώµατα)

• Ηµεροµηνίες κατάθεσης/καταχώρισης προγενέστερων δικαιωµάτων

• Λείπει (έγχρωµη) αναπαράσταση σηµάτων απεικόνισης 

• ∆εν αναφέρονται Π/Υ προγενέστερων δικαιωµάτων



ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΚΜΗΡΙΩΣΗ

�������� ����

Τουλάχιστον 1 προγενέστερο δικαίωµα πρέπει να 
είναι παραδεκτό και τεκµηριωµένο!



«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ» ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- παραδεκτά

- τεκμηριωμένα

+ σε ισχύ

- παραδεκτά

- τεκμηριωμένα

+ σε ισχύ



Προσδιορισµός προγενέστερων δικαιωµάτων

1. Προγενέστερο καταχωρισµένο σήµα ή αίτηση

2. Προγενέστερο καταχωρισµένο σήµα που χαίρει φήµης

3. Προγενέστερα παγκοίνως γνωστά σήµατα

4. Άνευ άδεια καταχώριση από αντιπρόσωπο 

5. Μη καταχωρισµένα σήµατα και άλλα σηµεία 

6. Προγενέστερες ΠΟΠ/ ΠΓΕ

Προσδιορισµός προγενέστερων δικαιωµάτων

1. Προγενέστερο καταχωρισµένο σήµα ή αίτηση

2. Προγενέστερο καταχωρισµένο σήµα που χαίρει φήµης

3. Προγενέστερα παγκοίνως γνωστά σήµατα

4. Άνευ άδεια καταχώριση από αντιπρόσωπο 

5. Μη καταχωρισµένα σήµατα και άλλα σηµεία 

6. Προγενέστερες ΠΟΠ/ ΠΓΕ



1. Προγενέστερο καταχωρισµένο σήµα ή αίτηση

Απόλυτες προϋποθέσεις Σχετικές προϋποθέσεις

άρθρο 2(2)(β)(i) ΚΕΚΣΕΕ άρθρο 2(2)(δ), (στ) και (ζ) ΚΕΚΣΕΕ

•Μνεία κρατών μελών

•Αριθµός καταχώρισης/αίτησης

• Ηµεροµηνίες καταχώρισης/αίτησης/προτερ.

• Αναπαράσταση (έγχρωµη) σήµατος

• Μνεία των Π/Υ στα οποία βασίζεται



2. Προγενέστερο καταχωρισµένο σήµα που χαίρει φήµης

Απόλυτες προϋποθέσεις Σχετικές προϋποθέσεις

άρθρο 2(2)(β)(i) ΚΕΚΣΕΕ άρθρο 2(2)(δ), (στ) και (ζ) ΚΕΚΣΕΕ

•Μνεία κρατών μελών όπου το 

σήμα προστατεύεται (έχει 

καταχωριστεί)

•Αριθµός καταχώρισης/αίτησης

• Ηµεροµηνίες καταχώρισης/αίτησης/προτερ.

• Αναπαράσταση (έγχρωµη) σήµατος

• Μνεία των Π/Υ στα οποία βασίζεται

• Μνεία των Π/Υ για τα οποία χαίρει φήµης

• (Αλλαγή λόγω της µεταρρύθµισης) η µνεία 

των κρατών µελών όπου χαίρει φήµης 

απαιτείται µόνο για ανακοπές που 

υποβλήθηκαν πριν 01/10/2017



3. Προγενέστερα παγκοίνως γνωστά σήµατα

Απόλυτες προϋποθέσεις Σχετικές προϋποθέσεις

άρθρο 2(2)(β)(ii) ΚΕΚΣΕΕ άρθρο 2(2)(δ), (στ) and (ζ) ΚΕΚΣΕΕ

• Μνεία κρατών µελών όπου το 

σήµα είναι παγκοίνως γνωστό

• ΕΙΤΕ αριθµός καταχώριση και 

κράτος µέλος/ ΕΙΤΕ 

αναπαράσταση σήµατος

• Αναπαράσταση (έγχρωµη) σήµατος

• Μνεία των Π/Υ στα οποία βασίζεται



4. Άνευ άδεια καταχώριση από αντιπρόσωπο 

Απόλυτες προϋποθέσεις Σχετικές προϋποθέσεις

άρθρο 2(2)(β)(iii) ΚΕΚΣΕΕ άρθρο 2(2)(στ) και (ζ) ΚΕΚΣΕΕ

•Μνεία κρατών µελών όπου το σήµα 

προστατεύεται

•Αριθµός καταχώρισης/αίτησης

• Αναπαράσταση (αν µη καταχωρισµένο)

• Αναπαράσταση (έγχρωµη) σήµατος

• Μνεία των Π/Υ στα οποία βασίζεται



5. Μη καταχωρισµένα σήµατα και άλλα σηµεία

Απόλυτες προϋποθέσεις Σχετικές προϋποθέσεις

άρθρο 2(2)(β)(iν) ΚΕΚΣΕΕ άρθρο 2(2)(ζ) ΚΕΚΣΕΕ

•Μνεία κρατών µελών όπου το σήµα 

προστατεύεται

•Αναπαράσταση 

•Είδος του δικαιώµατος

• Μνεία των Π/Υ στα οποία βασίζεται



6. Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική 
ένδειξη (ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Απόλυτες προϋποθέσεις Σχετικές προϋποθέσεις

άρθρο 2(2)(β)(v) ΚΕΚΣΕΕ άρθρο 2(2)(ε) και (ζ) ΚΕΚΣΕΕ

• Μνεία κρατών µελών όπου η 

ονοµασία/ένδειξη προστατεύεται

•Αναπαράσταση 

•Είδος του δικαιώµατος

• Μνεία των Π/Υ στα οποία βασίζεται

• Ηµεροµηνία κατάθεσης ΠΟΠ/ΠΓΕ ή 

ηµεροµηνία έναρξης της προστασίας



(6) Αποστολή κοινοποίησης στους διαδίκους άρθρο 6(1) ΚΕΚΣΕΕ

Εάν η ανακοπή κριθεί παραδεκτή σύµφωνα µε το άρθρο 5, το Γραφείο

αποστέλλει κοινοποίηση στους διαδίκους ενηµερώνοντάς τους ότι το κατ'

αντιπαράθεση στάδιο της διαδικασίας ανακοπής θεωρείται ότι αρχίζει δύο µήνες

µετά την παραλαβή της κοινοποίησης.(…).

• Ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης 2ης φάσης (cooling-off period)

• Ηµεροµηνία έναρξης 3ης φάσης (κατ' αντιπαράθεση διαδικασία), 

• Ενηµέρωση των διαδίκων για το πού διατίθενται οι απαραίτητες πληροφορίες



Απόφαση ∆ικαστηρίου 18/10/2012 C-402/11 P, ‘REDTUBE’:

Η κοινοποίηση που αποστέλλεται στα µέρη και διά της οποίας

γνωστοποιείται το παραδεκτό της ανακοπής συνιστά απόφαση η οποία

υπόκειται σε προσφυγή µαζί µε την οριστική απόφαση επί της υπόθεσης.

Κατά συνέπεια, το Γραφείο δεσµεύεται από αυτήν την απόφαση.

►Συνέπειες:

• Η απλή διόρθωση των κοινοποιήσεων δεν είναι δυνατή.

• Η απόφαση παραδεκτού µπορεί να ανακληθεί µόνο στα πλαίσια του

άρθρου103 ΚΣΕΕ (ανάκληση εντός έτους).



2η ΦΑΣΗ – ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

«COOLING-OFF»



(7) περίοδος διαπραγµάτευσης «cooling-off»

Περίοδος διαπραγµατεύσεων και ενδεχόµενης συµφωνίας

• σχεδόν το 45% όλων των ανακοπών τερµατίζεται εδώ

• µπορεί να παραταθεί κατόπιν κοινής αιτήσεως των διαδίκων,

• µέχρι συνολικά 24 µήνες, άρθρο 6(1) ΚΕΚΣΕΕ

• (το Γραφείο παρατείνει µια φορά για 22 µήνες)

• δυνατότητα  πρόωρης «εξόδου» αν αποτύχουν οι 

διαπραγµατεύσεις



(7) περίοδος διαπραγµάτευσης «cooling-off»

Ο καταθέτης µπορεί:

• να ανακαλέσει την αίτηση

• να διαγράψει όλα τα προσβαλλόµενα Π/Υ 

• να διαγράψει µερικά από αυτά τα Π/Υ

→ Επιστροφή των τελών ανακοπής

Ο ανακόπτων µπορεί 

→ να ανακαλέσει την ανακοπή

→ να περιορίσει το εύρος (Π/Υ, δικαιώµατα)



3Η ΦΑΣΗ – ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ



Ο καταθέτης µπορεί:

• να ανακαλέσει την αίτηση

• να διαγράψει όλα τα προσβαλλόµενα Π/Υ 

• να διαγράψει µερικά από αυτά τα Π/Υ

Ο ανακόπτων µπορεί να ανακαλέσει την ανακοπή, να περιορίσει 

το εύρος (Π/Υ, δικαιώµατα)

∆ιαφορά µε τη φάση διαπραγµατεύσεων:

• Εκδίδεται απόφαση επί των εξόδων – εκτός αν οι διάδικοι 

αποφασίσουν διαφορετικά

• ∆ΕΝ επιστρέφονται τα τέλη ανακοπής



Η κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία αποτελείται κυρίως από 3 

βήµατα:

Βήµα 1 – Τεκµηρίωση

Βήµα 2 – Άµυνα του καταθέτη (παρατηρήσεις ή/και 

ένσταση αχρησίας 

Βήµα 3 – Τελικές παρατηρήσεις ανακόπτοντα



1. Χρονική στιγµή

2. Παραδεκτό και τεκµηρίωση

3. Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε ύπαρξη και εγκυρότητα  

προγενέστερων δικαιωµάτων και µε το δικαίωµα άσκησης 

ανακοπής

4. Επαλήθευση αποδεικτικών στοιχείων

5. Μετάφραση αποδεικτικών στοιχείων

Τεκμηρίωση



1. Χρονική στιγµή

2 µήνες για τον ανακόπτοντα να επικαλεστεί πραγµατικά 

περιστατικά, να προσκοµίσει αποδείξεις και να διατυπώσει 

επιχειρήµατα.

- Αναφέρεται στην κοινοποίηση παραδεκτού

- Εντός 2 µηνών από τη λήξη της περιόδου 

διαπραγµατεύσεων

- Παράταση δυνατή



2. Παραδεκτό και τεκµηρίωση

- Πρέπει να τεκµηριωθεί τουλάχιστον 1 προγενέστερο δικαίωµα

- Έλεγχος απολύτων προϋποθέσεων παραδεκτού

- Ενδεχόµενες σχετικές ελλείψεις παραδεκτού θεραπεύονται µε 

έγκυρη τεκµηρίωση

→ Εάν κανένα προγενέστερο δικαίωµα δεν έχει 

τεκµηριωθεί, η ανακοπή απορρίπτεται αµέσως!



3. Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε ύπαρξη και εγκυρότητα  

προγενέστερων δικαιωµάτων και µε το δικαίωµα άσκησης 

ανακοπής:

α) Σήµατα της Ε.Ε. (αιτήσεις/καταχωρίσεις)

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



3. Αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης και εγκυρότητας  

προγενέστερων δικαιωµάτων και δικαιώµατος να ασκήσει 

την ανακοπή (άρθρο 7(2) ΚΕΚΣΕΕ)

β) Εθνικά σήµατα/διεθνείς καταχωρίσεις

- έγκυρα απ. στοιχεία κατάθεσης/καταχώρισης (αρθ. 7(2)(a) 

ΚΕΚΣΕΕ), ήτοι

– Πιστοποιητικά από τον ανάλογο επίσηµο φορέα

– Αποσπάσµατα επίσηµων βάσεων δεδοµένων (εθνικά 

γραφεία/ΠΟ∆Ι)ή από επίσηµες εφηµερίδεσ

– Ο ανακόπτων µπορεί να παραπέµψει στη διαδικτυακή 

τεκµηρίωση

- Εµπορικές βάσεις δεδοµένων ∆ΕΝ γίνονται δεκτές.

All documentation must be in the language of the proceedings or accompanied by a 



Επίσηµες βάσεις δεδοµένων προσβάσιµες µέσω

http://tmview.europa.eu/tmview/welcome.html

∆ιαδικτυακή τεκµηρίωση (εφαρµόσιµη σε όλες τις ανακοπές µε

έναρξη κατ’ αντ. διαδικασίας από 01/10/2017 και µετά και µε

σχετική δήλωση στο φάκελο):

Ο ανακόπτων µπορεί να παραπέµψει στη διαδικτυακή τεκµηρίωση

σχετικά µε κατάθεση/καταχώριση σηµάτων (8(1), 8(5)) και το

περιεχόµενο εθνικής νοµοθεσίας (8(4) και 8(6)). Η δήλωση πρέπει να

υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσµίας τεκµηρίωσης.

Η πηγή της τεκµηρίωσης πρέπει να αναφέρεται µε τρόπο σαφή (βάση

δεδοµένων) ή µπορεί να αναφερθεί σχετικός σύνδεσµος (direct link).





4. Επαλήθευση αποδεικτικών στοιχείων

- Εκδούσα αρχή

- Αριθµοί κατάθεσης/καταχώρισης

- Ηµεροµηνίες κατάθεσης/καταχώρισης (διάρκεια ισχύος)

- Εδαφική επέκταση διεθνών σηµάτων

- Αναπαράσταση του σήµατος

- Κάλυψη των Π/Υ

- Κάτοχος/∆ικαιούχος

- Λοιπές εγγραφές (περιορισµοί, µεταβίβαση)



Αποδεικτικά στοιχεία για την τεκµηρίωση:

Καταχωρισµένα σήµατα/ αιτήσεις:

Πιστοποιητικά, αποσπάσµατα βάσεων δεδοµένων, εφηµερίδων

Σήµατα που χαίρουν φήµης:

Αποδεικτικά στοιχεία φήµης στα σχετικά κράτη µέλη σε σχέση µε 

τα Π/Υ του σήµατος

Παγκοίνως γνωστά σήµατα:

Αποδεικτικά στοιχεία ότι το σήµα είναι παγκοίνως γνωστό στα 

σχετικά κράτη µέλη.



Αποδεικτικά στοιχεία για την τεκµηρίωση:

Μη καταχωρισµένα σήµατα και άλλα σηµεία (π.χ. εµπορικές 

επωνυµίες):

• Αποδεικτικά στοιχεία ως προς ύπαρξη, εγκυρότητα και δικαιούχο

• Αποδεικτικά στοιχεία χρήση του σηµείου στις συναλλαγές όχι µόνο 

σε τοπική ισχύ

• Αποδεικτικά στοιχεία προστασίας του σηµείου σύµφωνα µε την 

εφαρµοστέα εθνική νοµοθεσία



Αποδεικτικά στοιχεία για την τεκµηρίωση:

ΠΟΠ/ΠΓΕ: 

• Αποδεικτικά στοιχεία ως προς ύπαρξη, εγκυρότητα και εύρος 

προστασίας

• ∆ικαίωµα απαγόρευσης χρήσης αντιστοίχων σηµάτων

Άνευ άδεια καταχώριση από αντιπρόσωπο:

• Αποδεικτικά στοιχεία ως προς ύπαρξη, εγκυρότητα και δικαιούχο.

• Αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης ειδικού πληρεξουσίου/ 

αντιπροσώπου



5. Μεταφράσεις αποδεικτικών στοιχείων (I)

- Άρθρα 7 (4) και (5) ΚΕΚΣΕΕ: Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει

- Να είναι στη γλώσσα διαδικασίας ή να συνοδεύονται από 
µετάφραση και

- Να υποβάλλονται εντός της προθεσµίας τεκµηρίωσης (άρθρο 
7(4) είναι ειδική πρόβλεψη)

- Άρθρο 25(1) ΕΚΣΕΕ: η µετάφραση πρέπει να αναπαράγει τη 
δοµή καθώς και το περιεχόµενο του πρωτότυπου εγγράφου



5. Μεταφράσεις αποδεικτικών στοιχείων (II)

- Κατ’ αρχήν, όλο το έγγραφο & στη σωστή σειρά

- Πρέπει να περιέχει τον κατάλογο Π/Υ ολόκληρο (έστω τα Π/Υ στα 
οποία βασίζεται η ανακοπή)

- INID/εθνικοί κώδικες: δεν χρειάζεται µετάφραση επικεφαλίδων

- ∆ΕΚΤΟ ⇒ χειρόγραφες σηµειώσεις πάνω σε πρωτότυπα κείµενα 
(εφόσον πλήρεις και ευανάγνωστες)

- NOT OK ⇒ η µετάφραση αποτελεί συρραφή αποσπασµάτων από 
διάφορα κείµενα.



5. Μεταφράσεις αποδεικτικών στοιχείων (III)

Αλλαγή πρακτικής λόγω της Νοµοθετικής Μεταρρυθµίσεως 
φάση II:

- Μεταφράσεις αποδεικτικών στοιχείων τεκµηρίωσης: απόδειξη 
κατάθεσης/καταχώρισης/ανανέωσης, πραγµατικών στοιχείων και 
επιχειρηµάτων και περιεχόµενο εθνικής νοµοθεσίας πρέπει να 
υποβληθούν στη γλώσσα διαδικασίας συµπεριλαµβανοµένης της 
διαδικτυακής τεκµηρίωσης. 

- ∆ιαδικτυακή τεκµηρίωση: αν ο ανακόπτων παραπέµπει σε αυτήν, 
πρέπει να υποβάλει κάθε απαραίτητη µετάφραση µε δική του 
πρωτοβουλία εντός της προθεσµίας τεκµηρίωσης

- Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (φήµη, κλπ.) - µετάφραση µόνον 
εφόσον το ζητήσει το Γραφείο ή ο καταθέτης. 



Βήµα 2 – Άµυνα του καταθέτη:

Ο καταθέτης έχει δύο µήνες και

3 επιλογές:

– Να µην απαντήσει

– Να υποβάλει παρατηρήσεις

– Αντεπίθεση: να απαιτήσει την απόδειξη χρήσης



Απόδειξη χρήσης – Νοµικό πλαίσιο

Υποχρέωση χρήσης του σήµατος  (άρθρο 18 ΚΣΕΕ)

Εάν, εντός προθεσµίας πέντε ετών από την καταχώριση, ο

δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήµατος της ΕΕ

µέσα στην Ένωση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες

αυτό έχει καταχωρισθεί, […]το σήµα της ΕΕ υπόκειται στις

κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.



Απόδειξη χρήσης – Νοµικό πλαίσιο

Συνέπειες µη χρήσης  (άρθρο 47(2) και (3) ΚΣΕΕ)

(2) Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων δικαιούχος προγενέστερου

σήµατος της ΕΕ οφείλει να αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών

που προηγήθηκαν της ηµεροµηνίας κατάθεσης ή της ηµεροµηνίας

προτεραιότητας της αίτησης σήµατος της ΕΕ, είχε γίνει ουσιαστική χρήση

του προγενέστερου σήµατος της ΕΕ στην Ένωση για τα προϊόντα ή τις

υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε και τα οποία επικαλείται προς

αιτιολόγηση της ανακοπής […]. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω, η

ανακοπή απορρίπτεται.

(3) Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται στα προγενέστερα εθνικά σήµατα



Απόδειξη χρήσης – Παραδεκτό της αίτησης

Η αίτηση για απόδειξη της χρήσης (άρθρο 10(1) ΚΕΚΣΕΕ)

• Πρέπει να υποβληθεί πριν από την πρώτη προθεσµία του 
καταθέτη για υποβολή παρατηρήσεων

• Πρέπει να είναι σαφής και άνευ όρων

• Να αναφέρει αν αφορά όλα τα Π/Υ, όλα τα κράτη µέλη, όλα τα 
δικαιώµατα

• Πρέπει να υποβληθεί µε χωριστό έγγραφο (ή χωριστή 
ηλεκτρονική υποβολή e-action), µπορεί όµως να υποβληθεί µαζί 
µε άλλα έγγραφα.



Απόδειξη χρήσης – Παραδεκτό της αίτησης

Η αίτηση για απόδειξη της χρήσης που υποβάλλει ο καταθέτης

• Είναι παραδεκτή µόνον εφόσον το προγενέστερο σήµα έχει
καταχωριστεί για πάνω από πέντε χρόνια πριν την….

Ανακοπές που ασκήθηκαν πριν 

τις 23/03/2016

Ανακοπές που ασκήθηκαν μετά τις 

23/03/2016

… ημερομηνία δημοσίευσης

της αίτησης ΣΕΕ,

… την έναρξη περιόδου 

ανακοπής του ΔΣ με επέκταση 

στην ΕΕ

… ημερομηνία κατάθεσης/ 

προτεραιότητας της αίτησης 

ΣΕΕ,… ημερομηνία 

καταχώρισης/προτεραιότητας/ 

επέκταση του ΔΣ



Απόδειξη χρήσης – ∆ιαδικαστικά

Σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 55 ΚΕΚΣΕΕ:

� Ο ανακόπτων έχει 2 µήνες για την υποβολή της απόδειξης 

χρήσης. Μπορεί να ζητήσει παράταση

� Εάν δεν παράσχει αποδεικτικά στοιχεία (ή αιτίες για τη µη 

χρήση) εντός της προθεσµίας το Γραφείο απορρίπτει την 

ανακοπή

� Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να τεκµηριώνουν τόπο, 

χρόνο, έκταση και φύσης της χρήσης του σήµατος για τα Π/Υ



Απόδειξη χρήσης – ∆ιαδικαστικά

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 (4) και (6) ΚΕΚΣΕΕ:

Τα αποδεικτικά στοιχεία της παραγράφου 3 υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 55

παράγραφος 2 και τα άρθρα 63 και 64 και περιορίζονται στην υποβολή

δικαιολογητικών και απτών πειστηρίων, όπως π.χ. συσκευασιών, ετικετών,

τιµοκαταλόγων, καταλόγων, τιµολογίων, φωτογραφιών, διαφηµιστικών καταχωρίσεων σε

εφηµερίδες, καθώς και γραπτών βεβαιώσεων και δηλώσεων κατά τα οριζόµενα στο

άρθρο 97 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΕ) 2017/1001.

Στις περιπτώσεις που τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκοµίζονται από τον

ανακόπτοντα δεν παρατίθενται στη γλώσσα της διαδικασίας ανακοπής, το Γραφείο

µπορεί να ζητήσει από τον ανακόπτοντα να υποβάλει µετάφραση των στοιχείων αυτών

στην εν λόγω γλώσσα […].



Απόδειξη χρήσης – δοµή και σχήµα των αποδεικτικών στοιχείων

�Επισυνάπτονται στις παρατηρήσεις

�Πρέπει να καθορίζονται µε τρόπο σαφή (περιγραφή, αρ. σελίδων),

�Απαιτείται ευρετήριο (τα συνηµµένα να είναι αριθµηµένα) και

�αναφορά αριθµού σελίδας στην οποία µνηµονεύεται στοιχείο

Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω, τα αποδεικτικά στοιχεία (ή µέρος αυτών 

µπορεί να µη ληφθούν υπόψη!

Το Γραφείο µπορεί να ζητήσει µετάφραση (διακριτική ευχέρεια)



Απόδειξη χρήσης – είδη αποδεικτικών στοιχείων

Γραπτές βεβαιώσεις και δηλώσεις

Αποτελούν σε ορισµένες εθνικές νοµοθεσίες ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο.

Όµως: 

• ∆ηλώσεις του ίδιου κατόχου σήµατος (ανακόπτοντος) ή υπαλλήλων του: 

δίδεται γενικώς λιγότερο βάρος. ∆εν στερούνται όµως εξ  

ολοκλήρου αποδεικτικής ισχύος.

• ∆ηλώσεις/ βεβαιώσεις τρίτων, π.χ. έρευνα αγοράς, πραγµατογνώµονες, 

εµπορικά επιµελητήρια κλπ.: 

δίδεται γενικώς περισσότερο βάρος.



Απόδειξη χρήσης – είδη αποδεικτικών στοιχείων

Τιµολόγια - συχνά προβλήµατα

• Αναφέρονται στη σωστή χρονική περίοδο;

• Αναγράφεται το σήµα; Αν όχι, υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη;

• Όγκος: αρκούν δύο τιµολόγια;

• Αναπαράσταση του σήµατος συµφώνα µε καταχώριση;

Χρήση ιστοσελίδων (αποσπάσµατα, εκτυπώσεις)
‘Simple print-outs from a company’s own Internet page is not able to prove use of a mark for certain goods without

complementary information as to the actual use of the Internet site by potential and relevant consumers or complementary

advertising and sales figures regarding the different goods, photos of the goods with the corresponding mark etc.’ (BoA, decision

of 20/12/2011, ‘Sharp’, R 1809/2010-4,paragraph 33).

Απαιτούνται συµπληρωµατικά στοιχεία (αριθµός επισκεπτών, παραγγελίες 

µέσω της σελίδας, αναφορές/σχόλια σε τρίτες ιστοσελίδες, κλπ.)



Βήµα 3 – Τελικές παρατηρήσεις του ανακόπτοντα:

Ο ανακόπτων έχει δύο µήνες για να υποβάλλει την 

ανταπάντησή του επί των παρατηρήσεων του καταθέτη.

Βασικά, η κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία ολοκληρώνεται στο 

σηµείο αυτό.

Η ανταπάντηση προωθείται στον καταθέτη για ενηµέρωσή του.

Το Γραφείο µπορεί όµως να καλέσει τους διάδικους να

υποβάλλουν περισσότερες παρατηρήσεις (δεύτερος γύρος),

εφόσον το θεωρεί απαραίτητο.



ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

2. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΝΕΥΣΕΙ

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ



ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

• Βασικό στοιχείο για την οµαλή διεξαγωγή διαδικασιών

• Στην κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία µπορούν να παραταθούν

• Συνήθως για 2 µήνες

+ 5 ηµέρες σε ηλεκτρονική κοινοποίηση (E-Comm)

+ 12 ηµέρες σε ταχυδροµική κοινοποίηση



1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ (εκτός περιόδου «COP»)

Το Γραφείο µπορεί να παρατείνει προθεσµίες 

κατόπιν αιτήµατος

– ενός ενδιαφεροµένου

– αµφοτέρων – χορηγούνται πάντα

• χωρίς αιτιολόγηση

• για διαπραγµατεύσεις: µόνο εντός κατ’ αντ. 

διαδικασίας 



1η αίτηση: 

χορηγείται πάντα για 2 µήνες ή λιγότερο (εφόσον 
ζητηθεί) – δεν απαιτείται αιτιολόγηση.

2η και επόµενες αιτήσεις:

απορρίπτονται εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν 
αιτιολογήσει δεόντως «εξαιρετικές περιστάσεις».

⇒ η χρονική περίοδος µπορεί να διαφέρει

(κατά περίπτωση)

1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ – αίτηµα ενός ενδιαφεροµένου



Το Γραφείο «δύναται» να αναστείλει τη διαδικασία ανακοπής

– Αυτεπάγγελτα ή αίτηµα ενός ενδιαφεροµένου

• Προγενέστερο δικαίωµα είναι αίτηση

• Προγενέστερο δικαίωµα αποτελεί αντικείµενο διοικητικής ή 

δικαστικής διαδικασίας (απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία)

• Άλλοι λόγοι ⇒ αιτιολογηµένοι, αυστηρά κριτήρια

– αίτηµα αµφοτέρων – χορηγείται πάντα

• χωρίς αιτιολόγηση

• για διαπραγµατεύσεις: µόνο εντός κατ’ αντ. διαδικασίας

2. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ



– Αίτηµα µπορεί να είναι κοινό (αµφότεροι) ή να υποβληθεί

ξεχωριστά από το κάθε µέρος.

– Η αναστολή χορηγείται από την ηµέρα που παραλαµβάνεται

από το Γραφείο.

– (Νέα πρακτική) Όλα τα αιτήµατα µετά την 01/10/2017 και λόγω

διαπραγµατεύσεων θα χορηγούνται για περιόδους 6 µηνών

κάθε φορά, µε µέγιστη αναστολή 2 ετών.

– (Προηγούµενη πρακτική) Αναστολή λόγω διαπραγµατεύσεων

χορηγείτο για ένα χρόνο. Μετά την τρίτη αναστολή το κάθε

συνεχόµενο αίτηµα έπρεπε να αιτιολογείται.

2. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ - αίτηµα αµφοτέρων



3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΝΕΥΣΕΙ

Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση

(άρθρο 104 ΚΣΕΕ)

� οποιοσδήποτε διάδικος δικαιούται αποκατάσταση των 

δικαιωµάτων του (restitutio in integrum) εάν, παρότι επέδειξε όλη 

την επιµέλεια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, δεν µπόρεσε να 

τηρήσει µια προθεσµία → άµεση συνέπεια: απώλεια δικαιώµατος.

� ∆εν εφαρµόζεται στην προθεσµία ανακοπής/ καταβολής τελών

� αναδροµικό αποτέλεσµα: θεωρείται ότι τηρήθηκε η προθεσµία και 

θεωρείται µη γενόµενη κάθε απώλεια δικαιώµατος → 

αποκατάσταση των δικαιωµάτων

� Συχνές περιπτώσεις: καθυστέρηση ταχυδροµείου, κλπ.

� Τέλη: EUR 200

� Πρέπει στο µεταξύ να προβεί στη µη διενεργηθείσα πράξη 



3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΝΕΥΣΕΙ

Συνέχιση της διαδικασίας (άρθρο 105 ΚΣΕΕ)

� Ο ενδιαφερόµενος δεν µπόρεσε να τηρήσει µια προθεσµία 

� Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός διµήνου από την από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας που δεν

� κατά την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχει διενεργηθεί η 
παραληφθείσα πράξη

� Τέλη: EUR 400;

� Το άρθρο 105 ΚΣΕΕ εφαρµόζεται πλέον στις περισσότερες 
προθεσµίες των ανακοπών, εκτός από: 

�Προθεσµία υποβολής αίτησης

�Προθεσµία καταβολής τελών



4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κάθε αποδεικτικό στοιχείο που παραλαµβάνεται από το Γραφείο µετά την

πάροδο της προθεσµίας είναι εκπρόθεσµο. Το Γραφείο έχει τη διακριτική

ευχέρεια να δεχτεί εκπρόθεσµα αποδεικτικά στοιχεία και πρέπει να

εκτιµήσει τα εξής:

- Μπορεί να ασκηθεί η διακριτική ευχέρεια;

- Αν ναι, θα πρέπει να γίνουν δεκτά τα στοιχεία ή να απορριφθούν;



4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μπορεί να ασκηθεί η διακριτική ευχέρεια;

- Όχι, εφόσον τα εκπρόθεσµα στοιχεία δεν είναι «συµπληρωµατικά»,

δηλ.

- εφόσον δεν υποβλήθηκε κανένα στοιχείο ευθύς εξ αρχής, ή

- τα αρχικά στοιχεία είναι προφανώς άσχετα ή ανεπαρκή, ή

- Για τεκµηρίωση: δεν υπήρξε σχετικό απ. στοιχείο σχετικά µε «την ίδια

προϋπόθεση που ορίζεται από το άρθρο 7(2) ΚΕΚΣΕΕ», την οποία το

εκπρόθεσµο ισχυρίζεται ότι αποδεικνύει

- Για απόδειξη χρήσης: δεν υπήρξε σχετικό απ. στοιχείο σχετικά µε «την

ίδια προϋπόθεση που ορίζεται από το άρθρο 10(3) ΚΕΚΣΕΕ», την

οποία το εκπρόθεσµο ισχυρίζεται ότι αποδεικνύει



4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για τεκµηρίωση (εφαρµοστέο εάν η κατ’ αντιπαράθεση 

διαδικασία αρχίζει 01/10/2017):

• «προφανώς άσχετα ή ανεπαρκή»

– Ελλιπή πιστοποιητικά καταχώρισης είναι, κατ’ αρχήν,

προφανώς ανεπαρκή → καµία διακριτική ευχέρεια

• «σχετικά µε την ίδια προϋπόθεση»

– εάν το εκπρόθεσµο στοιχείο δεν σχετίζεται µε το ίδιο

προγενέστερο δικαίωµα, τον ίδιο λόγο ανακοπής, κλπ. → καµία

διακριτική ευχέρεια

• Εφόσον η κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία έχει ολοκληρωθεί → καµία

διακριτική ευχέρεια



4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για απόδειξη χρήσης (εφαρµοστέο εάν η κατ’ αντιπαράθεση 

διαδικασία αρχίζει 01/10/2017):

• «προφανώς άσχετα ή ανεπαρκή»

• «σχετικά µε την ίδια προϋπόθεση»

– εάν το εκπρόθεσµο στοιχείο δεν σχετίζεται µε τον τόπο, χρόνο,

είδος ή την έκταση της χρήσης → καµία διακριτική ευχέρεια

• Εφόσον η κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία έχει ολοκληρωθεί → καµία

διακριτική ευχέρεια



4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αποδοχή ή απόρριψη

Εάν τα εκπρόθεσµα στοιχεία είναι «συµπληρωµατικά» και εφαρµόζεται η

διακριτική ευχέρεια, εκτιµούνται οι εξής παράγοντες:

- σε ποιο σηµείο βρίσκεται η διαδικασία;

- τα στοιχεία επηρεάζουν σηµαντικά την υπόθεση;

- υπάρχουν σοβαροί λόγοι για την καθυστέρηση;

Αλληλοεξαρτώµενοι παράγοντες:

- όσο περισσότερο έχει προχωρήσει η διαδικασία, τόσο πιο

σοβαροί λόγοι πρέπει να υπάρχουν

ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ Ή ΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΑΙΤΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ



4Η ΦΑΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ



ΑΠΟΦΑΣΗ: από τα Τµήµατα Ανακοπών

Λαµβάνουν τις αποφάσεις τους σε τριµελή σύνθεση. Ένα από τα 

µέλη τουλάχιστον είναι νοµικός (άρθρο 161 ΚΣΕΕ).

Η απόφαση µπορεί να ανακληθεί στα πλαίσια του άρθρου103 ΚΣΕΕ

(ανάκληση εντός έτους).

Η απόφαση µπορεί να γίνει αντικείµενο προσφυγής.



∆ιαδικασίες ∆ιαγραφής (έκπτωσης / ακύρωσης)

Ως επί το πλείστον υπόκεινται στους ίδιους ή παρεµφερείς 
διαδικαστικούς κανόνες

1. αίτηση για διαγραφή, έλεγχος παραδεκτού και κοινοποίηση 

2. κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία: παρατηρήσεις του δικαιούχου του Σήµατος 
ΕΕ παρατηρήσεις του αιτούντος  παρατηρήσεις του 
δικαιούχου του Σήµατος ΕΕ απόφαση

ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟ: ελέγχονται όλα τα προγενέστερα 
δικαιώµατα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: δυνατή έως τη λήξη της κατ’ 
αντιπαράθεσης διαδικασίας





ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ

• Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το 

σήµα της ΕΕ (κωδικοποίηση) http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=consil:PE_12_2017_INIT

• Εκτελεστικός Κανονισµός https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/initiatives/c-2017-3224

• Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµός https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/initiatives/c-2017-3212

• Κατευθυντήριες Γραµµές του EUIPO 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!




