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Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
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Πώς γίνεται;

• Ηλεκτρονικά (E-filing)

• Fax – µόνο ως εναλλακτική λύση σε

περίπτωση τεχνικών προβληµάτων

• µέσω ταχυδροµείου ή κούριερ (έντυπη)

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ
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«∆ιατυπώσεις» είναι ορισµένοι τυπικοί κανόνες, τους οποίους όλες οι

αιτήσεις καταχώρισης Σηµάτων της Ε.Ε. οφείλουν να πληρούν.
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ΕΞΕΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ

• Προϋποθέσεις ηµεροµηνίας κατάθεσης

• Τέλη

• Γλώσσες

• Καταθέτες και αντιπρόσωποι

• Τύπος σήµατος

• Κατηγορία σήµατος

• Προτεραιότητα/Αρχαιότητα

• Λοιπά (µετατροπή, τροποποιήσεις, περιορισµοί, κλπ.)
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 
ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΘΕΤΗ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ 
ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΟΣ

5 προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα 
άρθρα 31 και 32 ΚΣΕΕ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

∆εν µπορεί να ορισθεί ηµεροµηνία κατάθεσης εάν: 
(Άρθρα 32 και 41 αρ. 2 ΚΣΕΕ)

Έχουν διαπιστωθεί οι εξής ελλείψεις:
• ∆εν υπάρχει αίτηµα για καταχώριση Σήµατος ΕΕ
• ∆εν υπάρχει πληροφορία για την ταυτότητα του καταθέτη
• ∆εν υπάρχει κατάλογος προϊόντων/υπηρεσιών
• ∆εν υπάρχει αναπαράσταση του σήµατος
• ∆εν έχει καταβληθεί το βασικό τέλος εντός 1 µηνός από την κατάθεση της 

αίτησης.

Όσο δεν διορθωθούν οι ελλείψεις, δεν µπορεί να ορισθεί ηµεροµηνία κατάθεσης.

Κοινοποιούνται οι ελλείψεις και δίδεται δίµηνη προθεσµία διόρθωσης ή υποβολής
παρατηρήσεων. Η προθεσµία αυτή ∆ΕΝ µπορεί να παραταθεί (άρθρο 44 αρ. 2
ΚΣΕΕ.)
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ηµεροµηνία κατάθεσης προσωρινή ηµεροµηνία κατάθεσης

Καταβολή τελών εντός µηνός Μη καταβολή τελών εντός µηνός

ορισµός της ηµεροµηνίας Τµήµα Οικονοµικών στέλνει 
κοινοποίηση – 2 µήνες προθεσµία

Αν δεν διορθωθεί η έλλειψη,
εκδίδεται απόφαση.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΑΝ ∆ΙΟΡΘΩΘΟΥΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

Ως ηµεροµηνία κατάθεσης θα ορισθεί η ηµεροµηνία που διορθώθηκε η έλλειψη, ή
η µέρα καταβολής των τελών.

ΕΑΝ ∆ΕΝ ∆ΙΟΡΘΩΘΟΥΝ – Η ΑΙΤΗΣΗ ∆ΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ «ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΩΣ ΜΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑ»
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ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ;

ΤΕΛΗ

ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ;

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΕΛΩΝ;
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Τρόπος κατάθεσης Βασικό τέλος µε 1 κλάση Επιπλέον κλάσεις

Ηλεκτρονικώς (E-filing) 850 € 2η 50 € + λοιπές 150 €

Έντυπη µορφή 1000 € 2η 50 € + λοιπές 150 €

Συλλογικό/ πιστοποίησης 1500 € e-filing 2η 50 € + λοιπές 150 €

(1800 € έντυπη µορφή)

ΤΕΛΗ

Τρόποι καταβολής:

� Πληρωµή µε τραπεζικό έµβασµα

� Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα

� Πληρωµή µέσω τρεχούµενου λογαριασµού EUIPO
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο κατάλογος Π/Υ πρέπει να εισαχθεί στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.
Εάν ο κατάλογος επισυνάπτεται ή υποβάλλεται ξεχωριστά, η αίτηση δεν 
θεωρείται πλέον «ηλεκτρονική» και το Γραφείο θα ζητήσει τα αντίστοιχα τέλη για 
έντυπες αιτήσεις.

Η µη καταβολή, θεωρείται απόσυρση των ξεχωριστών Π/Υ αυτών.

Σε περίπτωση πάλι που κανένα Π/Υ δεν έχει εισαχθεί στα σχετικά πεδία της 
αίτησης και δεν καταβληθούν τα σχετικά τέλη, η αίτηση απορρίπτεται.

ΤΕΛΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
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ΤΕΛΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ



Επιστροφή βασικού τέλους σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης

� Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα – η ανάκληση πρέπει να παραλειφθεί από το γραφείο
την ίδια ηµέρα της κατάθεσης της αίτησης και αναφέρει τα στοιχεία της πιστωτικής
κάρτας.

� Πληρωµή µε έµβασµα – πριν ή το αργότερο την ίδια µέρα που το ποσό µπήκε στον
τραπεζικό λογαριασµό του Γραφείου.

� Πληρωµή µέσω τρεχούµενου λογαριασµού :
1. Άµεση πληρωµή (καµία επιστροφή, εφόσον η ανάκληση δεν παραλειφθεί

την ίδια ηµέρα) και
2. Πληρωµή εντός µηνός (επιστροφή, εφόσον η ανάκληση παραλειφθεί εντός

του µήνα).

ΤΕΛΗ
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LANGUAGES 

• ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΤΗΣ Ε.Ε.ΠΡΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

• ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (αγγλικά, 
γαλλικά, γερµανικά, 
ισπανικά, ιταλικά)

∆ΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ
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ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εάν η 1η γλώσσα είναι γλώσσα του γραφείου
αυτή είναι πάντα η γλώσσα αλληλογραφίας.

Εάν η 1η γλώσσα δεν είναι γλώσσα του
γραφείου ο καταθέτης µπορεί να διαλέξει τη 2η

γλώσσα ως γλώσσα αλληλογραφίας.
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ΓΛΩΣΣΕΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Όλες οι ενδείξεις όπως: κατάλογος Π/Υ, περιγραφή σήµατος, κλπ.
πρέπει να υποβληθούν στην 1η γλώσσα.

Η επιλογή 1ης και 2ης γλώσσας δεν µπορεί να τροποποιηθεί µετά την
κατάθεση.

Ο καταθέτης µπορεί να υποβάλει µετάφραση στη 2η γλώσσα.

Η γλώσσα αλληλογραφίας µπορεί να αλλάξει, εφόσον δεν έχει
αποσταλεί κοινοποίηση ελλείψεων.
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LANGUAGES 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

• ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ Η 1η ΓΛΩΣΣΑ.

1η ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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LANGUAGES 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

• ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ Η 2η ΓΛΩΣΣΑ ΕΦΟΣΟΝ 
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ. 

• ΕΑΝ ΟΧΙ, ΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η 1η

ΓΛΩΣΣΑ

1η ΓΛΩΣΣΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 5 ΚΣΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΕΕ;

«Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των
οντοτήτων δηµοσίου δικαίου, π.χ. πανεπιστήµια, δύναται να είναι
δικαιούχος σήµατος της Ε.Ε., ανεξαρτήτως εθνικότητος ή τόπου
κατοικίας/έδρας».
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ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΗ

• Όνοµα:  φυσικά πρόσωπα: επώνυµο και κύρια ονόµατα

νοµικά πρόσωπα: πλήρης επωνυµία και ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

• ∆ιεύθυνση και χώρα - (Τ.Θ. γίνονται αποδεκτές µόνον εφόσον αποδειχθεί λόγος 

αποδοχής, π.χ. επίσηµη διεύθυνση σε εµπορικό µητρώο)

• Για αιτήσεις από τις ΗΠΑ: πολιτεία όπου εδρεύει το νοµικό πρόσωπο

• εναλλακτικά: αριθµός αναγνώρισης (Office ID) + όνοµα/επωνυµία
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Έντυπες αιτήσεις χρήζουν υπογραφής, είτε στο έντυπο αίτησης είτε σε
συνηµµένη επιστολή.

∆εν υπάρχει υπογραφή Κοινοποίηση έλλειψης

E-COM: Όνοµα ἠ επωνυµία εταιρείας/δικηγορικού γραφείου επαρκεί.        

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ;

Εάν ο καταθέτης διαθέτει κατοικία, έδρα ή πραγµατική και ενεργό βιοµηχανική
ή εµπορική εγκατάσταση εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ),
δεν υποχρεούται να εκπροσωπείται.

ΕΟΧ = κράτη µέλη Ε.Ε. + Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν.

∆ιαφορετικά πρέπει να ορισθεί αντιπρόσωπος.

Εάν δεν αναφέρεται αντιπρόσωπος Κοινοποίηση έλλειψης
Εάν η έλλειψη δεν διορθωθεί εντός της προθεσµίας που ορίζει το Γραφείο, η
αίτηση απορρίπτεται.
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ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

� ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ

� ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

� ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ

� ΥΠΑΛΗΛΛΟΙ

� ΥΠΑΛΗΛΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΟΙΟΣ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ;
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ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελλείψεις που παρατηρούνται συχνά σε αιτήσεις από την Ελλάδα.

� Στις αιτήσεις αναφέρονται ως στοιχεία του καταθέτη (τηλέφωνο, διεύθυνση, 
κλπ.) τα στοιχεία του δικηγόρου, και όχι τα πραγµατικά στοιχεία του καταθέτη.

� Αναφέρεται ο δικηγόρος που εκπροσωπεί ως κάτοχος του σήµατος.
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ΤΥΠΟΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

Ο Κανονισµός ΣΕΕ διαχωρίζει 3 τύπους σηµάτων:

- Ατοµικά Σήµατα της Ε.Ε.
- Συλλογικά Σήµατα της Ε.Ε.
- Σήµατα πιστοποίησης της Ε.Ε.
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ΤΥΠΟΙ ΣΗΜΑΤΩΝ
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ΑΤΟΜΙΚΑ κάθε φυσικό 

πρόσωπο
κάθε νοµικό 

πρόσωπο

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ Ενώσεις παραγωγών 

και κατασκευαστών
Ενώσεις 

προµηθευτών Π/Υ
κανονισµοί 

χρήσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ φυσικά πρόσωπα νοµικά 

πρόσωπα κανονισµοί χρήσης



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

• Γιατί να αναφέρεται η κατηγορία του σήµατος;

- διευκρινίζει το είδος της προστασίας 
- διευκολύνει την αναζήτηση στο µητρώο

• Εάν δεν αναφέρεται σωστά, το γραφείο προτείνει τροποποίηση.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

� δακτυλογραφηµένο ή τυπωµένο σε µία µόνο σειρά

� δεκτά τα αλφάβητα όλων των επίσηµων γλωσσών της ΕΕ

� αναπαράσταση σε κανονική γραφή

� δεκτά γράµµατα, αριθµοί, άλλοι τυποποιηµένοι τυπογραφικοί 
χαρακτήρες ή σηµεία στίξης (ή συνδυασµός αυτών)

� δεκτά µικρά ή κεφαλαία γράµµατα
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 

JUST DO IT

Europadruck24

?WHAT IF!&

ΕΙ∆ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ελληνικοί χαρακτήρες)

Долината на тракийските царе (κυριλλικοί χαρακτήρες) 

JUST DO IT ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

EXAMPLES
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 

EXAMPLES
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✪MARK



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

FIGURATIVE FIGURATIVE FIGURATIVE FIGURATIVE 

MARKMARKMARKMARK

κάθε σήµα που αποτελείται
αποκλειστικά από εικονιστικά στοιχεία,

από συνδυασµό λεκτικών και εικονιστικών ή άλλων 
γραφικών στοιχείων,

από λεκτικά στοιχεία σε µη τυποποιηµένες 
γραµµατοσειρές,

από έγχρωµα λεκτικά στοιχεία,

από λεκτικά στοιχεία σε περισσότερες από µία σειρές,

από γράµµατα αλφαβήτων εκτός ΕΕ,

από σηµεία ή σύµβολα που δεν µπορούν να 
αναπαραχθούν µε το πληκτρολόγιο,

από συνδυασµούς των ανωτέρω. 34



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Europadruck24
?WHAT IF!&
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Το τρισδιάστατο σήµα είναι σήµα τρισδιάστατου σχήµατος
(συµπεριλαµβανοµένων των περιεκτών, της συσκευασίας και του ίδιου
του προϊόντος). Το σχήµα µπορεί να εµπεριέχει λεκτικά ή γραφικά
στοιχεία.

Η αναπαράσταση µπορεί να συνίσταται σε έως και έξι προοπτικές του
ίδιου σχήµατος, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο αρχείο JPEG
στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης ή σε ενιαίο φύλλο Α4 στην
περίπτωση έντυπων αιτήσεων.

Εναλλακτικά, χρήση νέων τεχνολογιών (αρχεία OBJ, STL και X3D)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

41

Link: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017604687



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

42

Το σήµα χρώµατος (καθ’ εαυτού) αποτελείται αποκλειστικά από µεµονωµένο
χρώµα χωρίς περίγραµµα ή συνδυασµό χρωµάτων χωρίς περίγραµµα. Όταν
υπάρχουν περισσότερα χρώµατα, στο πεδίο περιγραφής σήµατος προσδιορίζεται
η αναλογία κάθε χρώµατος.

Σε αντίθετη περίπτωση, το Γραφείο κοινοποιεί τη σχετική έλλειψη.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
-
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

45



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

• Ηλεκτρονική κατάθεση αρχείου ήχου MP3(e-filing) 

• ή κατάθεση µουσικής σηµειογραφίας. 

Εάν κατατεθούν αµφότερα, ο καταθέτης καλείται να επιλέξει ένα

Link: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011950276

46

Σήµατα που αποτελούνται αποκλειστικά από ήχο ή συνδυασµό ήχων. 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

47

Ηχογράµµατα δεν γίνονται πλέον 
δεκτά



Link: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017889555
i

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

48



Περιγραφή σήµατος 
(παράδειγµα):
Το σήµα συνίσταται σε δύο παράλληλες

γραµµές τοποθετηµένες στην εξωτερική

επιφάνεια του επάνω τµήµατος

παπουτσιού. Η πρώτη γραµµή ξεκινά από

τη µέση της παρυφής της σόλας και

εκτείνεται προς τα πίσω µέχρι το

κουτουπιέ του παπουτσιού. Η δεύτερη

γραµµή είναι παράλληλη µε την πρώτη και

συνεχίζει προς τα πίσω σχηµατίζοντας

καµπύλη κατά µήκος της φτέρνας του

φοντιού του παπουτσιού προς το τακούνι

και καταλήγει στην παρυφή της σόλας. Οι

διακεκοµµένες γραµµές σηµατοδοτούν τη

θέση του εµπορικού σήµατος και δεν

αποτελούν µέρος του σήµατος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ –ΣΗΜΑ ΘΕΣΗΣ

49

Το σήµα θέσης είναι ένας συγκεκριµένος
τρόπος τοποθέτησης ή επίθεσης του
σήµατος στο προϊόν.



Η αναπαράσταση του σήµατος
µοτίβου µπορεί να συνοδεύεται
από περιγραφή που να εξηγεί
λεπτοµερώς τον τρόπο
επανάληψης των στοιχείων
του. Η περιγραφεί πρέπει να
είναι σύµφωνη µε την
αναπαράσταση και να µην
επεκτείνει το εύρος
προστασίας. Χρώµατα
µπορούν να αναφέρονται,
εφόσον αποτελούν συστατικό
µέρος της περιγραφής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ –ΣΗΜΑ ΜΟΤΙΒΟΥ
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Το σήµα µοτίβου αποτελείται 
αποκλειστικά από σύνολο στοιχείων τα 
οποία επαναλαµβάνονται κατά τακτό 
τρόπο. 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

51

Το σήµα κίνησης αποτελείται ή εκτείνεται σε κίνηση ή µεταβολή της θέσης
των στοιχείων του σήµατος.

• Αρχείο mp4

• Αρχείο (jpeg) µε ακολουθία απεικονίσεων που να διασαφηνίζουν την 
κίνηση

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗ



Link: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017891056

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ –ΣΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
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Link: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017894840

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ –ΣΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΣΗΜΑ

54

Το πολυµεσικό σήµα αποτελείται ή εκτείνεται σε συνδυασµό εικόνων και ήχου.

• Αρχείο mp4
• Το αρχείο πρέπει να περιέχει και ήχο και εικόνα
• Κατάθεση µόνο ηλεκτρονικά (E-filing)
• ∆εν είναι επιτρεπτή η περιγραφή του σήµατος



Link: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017868267

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΣΗΜΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΑ

Παραδείγµατα:
� Ολογραφήµατα σε πιστωτικές κάρτες («ουράνιο τόξο»)
� Ολογραφήµατα σε συσκευασίες προϊόντων

• Αρχείο video
• Ή καταθέτοντας γραφική ή φωτογραφική αναπαράσταση µε όλες τις

απαραίτητες όψεις για την αναγνώριση του ολογραφικού εφέ
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Το ολογραφικό σήµα αποτελείται
από στοιχεία µε ολογραφικά
χαρακτηριστικά.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – «ΑΛΛΑ»

Εφόσον το σήµα δεν εµπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες κατατάσσεται στα «άλλα
σήµατα». Απαιτείται περιγραφή του σήµατος για να εξηγηθεί τι εννοείται µε
«άλλα».

Παραδείγµατα:
� ιχνογραφικά σήµατα (χρωµατιστές ταινίες ή κλωστές που εφαρµόζονται σε 

ορισµένα προϊόντα)

� Σήµατα όσφρησης ή γεύσης – προς το παρόν δεν γίνονται δεκτά
� Σήµατα αφής – προς το παρόν δεν γίνονται δεκτά

57

Description: The trade mark consists of a pipe,

tube or extruded profile with continuous thin black

horizontal lines set at an equal distance apart on

the exterior of the pipe, tube or extruded profile,

between two parallel red lines running along the

length of the pipe, tube or extruded profile.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το λεκτικά στοιχεία πρέπει να εισάγονται στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.

Επίσης, αριθµοί (1, 203, 1002), σηµεία στίξης (?, !, ...), κλπ.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εργαλείο αναζήτησης

∆εν επηρεάζουν τα δικαιώµατα

Ο χώρος είναι περιορισµένος

Ανάγκη γλωσσικού ελέγχου
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ

ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΩΣ «ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΤΑ»

Λανθασµένες κατηγορίες:
“text and logo”, “marque mixte”, “Wort-Bild-Marke”, “χρώµα
(καθ’εαυτό)» (επειδή περιέχει χρωµατιστά στοιχεία), κλπ.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

ΤΟ EUIPO ∆ΕΝ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

Θεωρούνται ενιαίο σήµα

BRIGITTE brigitte Brigitte

Linea Directa / Direct Line / Ligne Directe
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Καθορίζει τη φύση της προστασίας

Μπορεί να καθορίζει µόνο ό,τι είναι ορατό.
∆εν πρέπει να περιέχει ερµηνεία της σηµασίας ή της ιδέας που είχε ο
σχεδιαστής κλπ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
• Αιτήσεις που αφορούν την κατηγορία «άλλα σήµατα»
ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ
• Σήµατα συνδυασµού χρωµάτων (προσδιορισµός της αναλογίας χρωµάτων)
• Σήµατα κίνησης
• Σήµατα θέσης
• Σήµατα µοτίβου
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Περιγραφή: Κόκκινη λωρίδα τοποθετηµένη κατά
µήκος ενός υποδήµατος που καλύπτει, εν µέρει, το
πίσω µέρος της σόλας και εν µέρει, το πίσω µέρος
του υποδήµατος. Ενδεχόµενα αναγνωρίσιµα
σχήµατα στη σόλα ή στο πίσω µέρος του
υποδήµατος και/ή χαρακτηριστικά κατασκευής δεν
ανήκουν σε αυτό το σήµα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΣ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ;

64

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

PRIORITY 

Οι αρχές περί προτεραιότητας καθορίστηκαν αρχικά στη σύµβαση των
Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (20/03/1883): το
άρθρο 4 της σύµβασης αντιστοιχεί στο άρθρο 34 του ΚΣΕΕ – χώρα πρώτης
κατάθεσης συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση των Παρισίων ή µέλος του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) ή έχει συνάψει συµφωνία
αµοιβαιότητας.

Ο νοµοτύπως καταθέσας αίτηση σήµατος έχει δικαίωµα προτεραιότητας
προκειµένου να καταθέσει αίτηση σήµατος της ΕΕ εντός έξι µηνών από την
ηµεροµηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης.

Για το ίδιο σήµα και για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσηµες ή εµπεριεχόµενες
σε εκείνες για τις οποίες έχει κατατεθεί η πρώτη αίτηση.

Το αποτέλεσµα του δικαιώµατος προτεραιότητας είναι ότι ως ηµεροµηνία
προτεραιότητας θεωρείται η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης του σήµατος
της ΕΕ, προκειµένου να καθοριστεί το προγενέστερο των δικαιωµάτων.
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Η διεκδίκηση έχει κατατεθεί µαζί µε την αίτηση για ΣΕΕ
• Εάν αναφέρονται, αριθµός, ηµεροµηνία και χώρα της προηγούµενης αίτησης
• Εάν είναι προσβάσιµες επίσηµες πηγές για την εξακρίβωση των στοιχείων

προτεραιότητας, ή εάν έχουν κατατεθεί σχετικά έγγραφα και µεταφράσεις.

∆ΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (ΤΡΙΠΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ), ΜΟΝΟΝ 
ΑΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (π.χ. σε ανακοπή).



66

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Η διεκδίκηση έχει κατατεθεί µαζί µε την αίτηση για ΣΕΕ
• 3 µήνες για την υποβολή εγγράφων (αν δεν συνοδεύουν την αίτηση)

∆εν απαιτούνται έγγραφα, εάν το EUIPO µπορεί να ελέγξει στο TMview/
ιστοσελίδες εθνικών γραφείων (Απόφαση Προέδρου Nº EX-05-05 από
01/06/2005)

Όµως:
Εάν οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες (ή τα υποβληθέντα έγγραφα) δεν είναι
σε γλώσσα της Ε.Ε., το Γραφείο ζητάει µετάφραση στην 1η ή 2ή γλώσσας
της αίτησης.



ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ;

Το µοναδικό αποτέλεσµα της αρχαιότητας είναι ότι όταν ο δικαιούχος
του Σήµατος ΕΕ παραιτηθεί του προγενέστερου σήµατος ή το αφήσει
να αποσβεσθεί, θεωρείται ότι εξακολουθεί να απολαύει των ιδίων
εκείνων δικαιωµάτων που θα είχε αν το προγενέστερο σήµα είχε
εξακολουθήσει να είναι καταχωρισµένο (άρθρο 39 ΚΣΕΕ).

Αποτελεί κατοχύρωση προγενέστερων εθνικών καταχωρίσεων κάτω
από τη «στέγη» του Σήµατος ΕΕ.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η διεκδίκηση έχει κατατεθεί µαζί µε την αίτηση για ΣΕΕ
ή εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης ή
οποτεδήποτε µετάo την καταχώριση του ΣΕΕ.

Εάν το EUIPO µπορεί να ελέγξει στο TMview/ ιστοσελίδες
εθνικών γραφείων, δεν απαιτείται πιστοποιητικό
καταχώρισης.

∆ιεκδίκηση αρχαιότητας για καταχώριση ΣΕΕ δεν είναι
δυνατή.

∆ιεκδίκηση αρχαιότητας για διεθνή καταχώριση η οποία
ισχύει σε κράτος της ΕΕ είναι δυνατή.

Μπορεί να διεκδικηθεί µόνο για προγενέστερη καταχώριση! 68

SENIORITY 



ΤΥΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η τριπλή ταυτότητα είναι υποχρεωτική για την ισχύ του
δικαιώµατος, αλλά δεν ελέγχεται.

Ελέγχονται:
• Ταυτότητα των σηµάτων (ίδια σήµατα)
• Προηγούµενη αίτηση
• Καταχωρισµένο και σε ισχύ τη στιγµή της διεκδίκησης
• Σήµα καταχωρισµένο σε κράτος µέλος της Ε.Ε.

69

SENIORITY 



ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ

� Μετατροπή (διεθνή καταχώριση,  εθνικό σήµα)

� Τροποποιήσεις στην αναπαράσταση του σήµατος

� Περιορισµοί στον κατάλογο Π/Υ
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ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
- AMENDMENTS TO THE MARK REPRESENTATION 

∆ΥΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Πρόκειται για προφανές λάθος

ΚΑΙ

2. η τροποποίηση δεν πρέπει να επιφέρει ουσιώδη 
αλλοίωση του αιτούµενου σήµατος

Αν δεν τηρούνται αµφότερες οι προϋποθέσεις 
απορρίπτεται η αίτηση για τροποποίηση.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Το σήµα αναφέρεται στην κατάθεση ως «TOPFLOW».

Ο καταθέτης διεκδίκησε ταυτόχρονα µε την αίτηση και προτεραιότητα για
το σήµα «TOP FLOW».

Αποδεκτή η τροποποίηση;
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ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

∆ύο ερωτήµατα τίθενται:

�Επιφέρει ουσιώδη αλλοίωση;
�Το λάθος είναι προφανές;

Είναι προφανές ότι πρόκειται για δακτυλογραφικό λάθος.

Η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδη αλλοίωση διότι η προσθήκη κενού
µεταξύ των λέξεων δεν αλλάζει ούτε την έννοια ούτε την προφορά και η
οπτική επίδραση στην τροποποίηση είναι ελάχιστη (απόφαση τµ.
προσφυγών 05/08/2002 R 851/1999-2 – ‘TOP FLOW’).
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ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 



ΑΛΑΛ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

«CATHEXIS VISION» > «CATHEXISVISION»
(χωρίς διεκδίκηση προτεραιότητας)

«YOUR IDOT» > «YOUR IDIOT»
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ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 



ΓΙΑΤΙ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ;

∆εν µπορεί να ορισθεί ηµεροµηνία κατάθεσης εάν δεν υπάρχει κατάλογος 
προϊόντων/υπηρεσιών (Άρθρα 32 και 41 αρ. 2 ΚΣΕΕ)

Τα Π/Υ ταξινοµούνται σύµφωνα µε το σύστηµα ταξινόµησης που
καθιερώθηκε µε τη συµφωνία της Νίκαιας του 1957 («Ταξινόµηση της
Νίκαιας») (άρθρο 33 αρ. 1 ΚΣΕΕ).

Τα Π/Υ πρέπει να ταυτοποιούνται από τον καταθέτη µε επαρκή σαφήνεια
και ακρίβεια, ώστε να µπορούν οι αρµόδιες αρχές και οι οικονοµικοί
φορείς, αποκλειστικά σε αυτή τη βάση, να προσδιορίσουν την έκταση της
επιδιωκόµενης προστασίας (άρθρο 33 αρ. 2 ΚΣΕΕ).
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Π/Υ 



ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

1. Περιγράφεται κάθε προϊόν και υπηρεσία περιγράφεται µε επαρκή 
σαφήνεια και ακρίβεια;

2. Είναι κάθε όρος κατάλληλος για την κλάση στην οποία ζητείται η 
καταχώρισή του;

3. Εάν όχι, κοινοποιούνται οι ελλείψεις και ορίζεται προθεσµία. 
4. Απορρίπτεται η αίτηση (συνολικά ή εν µέρει) σε περίπτωση που οι 

ελλείψεις δεν διορθωθούν (άρθρο 33 αρ. 2 ΚΣΕΕ).
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Π/Υ 



ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΘΕΡΜΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Όταν επιλέγονται όροι από τα διαθέσιµα εργαλεία, αυτοί δεν θα
εξετάζονται περαιτέρω και θα επιταχύνεται έτσι η διαδικασία
καταχώρισης.

Οποιοδήποτε τµήµα του καταλόγου Π/Υ δεν συµφωνεί µε τα δεδοµένα
στα εν λόγω εργαλεία θα εξετάζεται περαιτέρω.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



(HDB) εναρµονισµένη βάση δεδοµένων:
Κοινή βάση δεδοµένων αποδεκτών όρων που χρησιµοποιούν τα

εναρµονισµένα γραφεία.

Περιέχει πάνω από 60.000 όρους και περιλαµβάνει όλους τους όρους των

αλφαβητικών καταλόγων στο πλαίσιο της ταξινόµησης της Νίκαιας.

Εργαλείο Tmclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/) :

Οµαδοποίηση και κατάταξη Π/Υ υπό το πρίσµα της αγοράς (ταξινοµία)

∆υνατότητα αναζήτησης όρων και ελέγχου
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ένας όρος θεωρείται σαφής και ακριβής, εφόσον

το πεδίο προστασίας γίνεται κατανοητό µε βάση τη λογική και συνήθη 
σηµασία του, ή

µέσω του προσδιορισµού παραγόντων όπως τα χαρακτηριστικά, ο 
σκοπός ή/και ο αναγνωρίσιµος τοµέας της αγοράς. 

Παράδειγµα:
Ρούχα (κλάση 25) αλλά ρούχα για κατοικίδια (κλάση 18), ρούχα για 

κούκλες (28), ρούχα νοσηλείας ασθενών 
(κλάση 10)
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 



ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ «ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ» ΚΑΙ «ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ»

Χρήση του «συγκεκριµένα» (ή «στο σύνολό τους») 
αποδεκτή, εισάγει όµως περιορισµό ως προς τα συγκεκριµένα Π/Υ που 
παρατίθενται.

Χρήση του «ειδικότερα» (ή «όπου περιλαµβάνονται, «κυρίως», «ειδικά») 
αποδεκτή, υποδηλώσει ένα παράδειγµα των Π/Υ.

Κλάση 29: 
Γαλακτοκοµικά προϊόντα, συγκεκριµένα τυροκοµικά προϊόντα και 
βούτυρο.
Γαλακτοκοµικά προϊόντα, ειδικότερα τυροκοµικά προϊόντα και βούτυρο.

80

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 



ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ

Χρήση ορθής στίξης σχεδόν εξίσου σηµαντική µε τη χρήση των λέξεων.

Κόµµα = διαχωρισµός στοιχείων εντός παρόµοιας κατηγορίας ή έκφρασης.
Άνω τελεία = διαχωρισµός µεταξύ εκφράσεων. 

Παράδειγµα:
λογισµικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση µε γεωργικές µηχανές· 

γεωργικές µηχανές στην κλάση 9.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 



ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΚΑΙ/Η» 

Συντοµογραφίες αποδεκτές µε προσοχή (ερµηνεία µπορεί να 
διαφοροποιηθεί µε την πάροδο του χρόνου).
Επίσης, αποδεκτές εφόσον έχουν µόνο µία έννοια σε σχέση µε την κλάση
Παραδείγµατα 
Σύµπυκνοι δίσκοι απλής ανάγνωσης (CD-ROM), ψηφιακοί βιντεοδίσκοι 
(DVD) στην κλάση 9.

Χρήση πλάγιων καθέτων (/) αποδεκτή,  συνηθέστερα στη διατύπωση 
«και/ή», που σηµαίνει ότι αµφότερα τα Π/Υ εµπίπτουν στην ίδια κλάση. 
Παράδειγµα:
Χηµικά/βιοχηµικά προϊόντα
Χηµικά και/ή βιοχηµικά προϊόντα.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 



Γενικές ενδείξεις στις επικεφαλίδες κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας

Κλάση 6 Προϊόντα από κοινό µέταλλο µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις
Κλάση 7 Μηχανές και µηχανήµατα κατεργασίας
Κλάση 14 Πολύτιµα µέταλλα και κράµατα αυτών και είδη κατασκευασµένα ή επιστρωµένα µε τα υλικά αυτά, 
µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις
Κλάση 16 Χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα υλικά [χαρτί και χαρτόνι], µη περιλαµβανόµενα σε άλλες 
κλάσεις
Κλάση 17 Καουτσούκ, γουταπέρκα, ελαστικό κόµµι, αµίαντος, µαρµαρυγίας (µίκα) και είδη από αυτά τα 
υλικά [καουτσούκ, γουταπέρκα, ελαστικό κόµµι, αµίαντος, µαρµαρυγίας (µίκα)] µη περιλαµβανόµενα σε 
άλλες κλάσεις
Κλάση 18 ∆έρµα και αποµιµήσεις δέρµατος, είδη από αυτά τα υλικά [δέρµα και αποµιµήσεις δέρµατος] µη 
περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις
Κλάση 20 Είδη (µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις) από ξύλο, φελλό, βρύουλο, καλάµι, λυγαριά, 
κέρατο, κόκαλο, ελεφαντοστό, κόκαλο φάλαινας, ταρταρούγα, ήλεκτρο, µαργαριτάρι, σηπιόλιθο και 
υποκατάστατα των παραπάνω υλικών, ή από πλαστικό
Κλάση 37 Επισκευές
Κλάση 37 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων
Κλάση 40 Επεξεργασία υλικών
Κλάση 45 Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα προσφερόµενες από τρίτους προς κάλυψη 
ατοµικών αναγκών 83

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΑΣΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ



∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ

Γενικοί όροι, όπως
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές/όργανα, υπηρεσίες 

συνεταιρισµών, υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων

Αξίωση έναντι όλων των Π/Υ συγκεκριµένης κλάσης, όπως
όλα τα προϊόντα της κλάσης X, όλες τις υπηρεσίες της συγκεκριµένης 

κλάσης ή όλα τα προϊόντα/τις υπηρεσίες του αλφαβητικού καταλόγου 

της συγκεκριµένης κλάσης (και παρόµοια) 

Αναφορά σε άλλες κλάσεις εντός του καταλόγου, όπως
µεταφορικές υπηρεσίες όλων των προϊόντων στις κλάσεις 32 και 33

Σήµατα σε κατάλογο προϊόντων/υπηρεσιών, όπως
iPod™, Blu Ray discs™, Teflon™
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΑΣΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

Το γεγονός ότι ένας κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών έχει ήδη γίνει
αποδεκτός αλλά έχει ταξινοµηθεί εσφαλµένα, δεν σηµαίνει ότι ο ίδιος
κατάλογος θα γίνεται αποδεκτός σε τυχόν µεταγενέστερες αιτήσεις
καταχώρισης.

Κάθε ανάγκη για τροποποίηση των Π/Υ, συζητείται (στο µέτρο του 
δυνατού) µε τον καταθέτη.

Το Γραφείο θα υποβάλει πρόταση για ορθή ταξινόµηση ή/και θα ζητήσει 
διευκρίνιση του καταλόγου.

Η σχετική προθεσµία (αρχικά 2 µήνες) για υποβολή παρατηρήσεων µπορεί 
να παραταθεί µία φορά (εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις). 85

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 



Βασικός κανόνας

Το άρθρο 43 ΚΣΕΕ επιτρέπει την τροποποίηση της αίτησης καταχώρισης
κοινοτικού σήµατος. Σε αυτήν περιλαµβάνεται η τροποποίηση του
καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών «εφόσον η διόρθωση αυτή δεν
αλλοιώνει ουσιωδώς το σήµα ή δεν διευρύνει τον κατάλογο των
προϊόντων ή υπηρεσιών»

Συνεπώς:
1. η νέα διατύπωση δεν πρέπει ουσιαστικά να αποτελεί διεύρυνση του 
καταλόγου Π/Υ,
2. ο περιορισµός πρέπει να συνιστά έγκυρη περιγραφή των Π/Υ, καθώς και 
να ισχύει µόνο για Π/Υ που εµφανίζονται στην αρχική αίτηση.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Π/Υ



Προσθήκη κλάσεων

Είναι δυνατή η προσθήκη µίας ή περισσότερων κλάσεων σε αίτηση 
καταχώρισης, αλλά µόνο σε περίπτωση που τα Π/Υ που περιγράφονταν 
αναλυτικά στην αρχική αίτηση είχαν περιληφθεί σαφώς σε εσφαλµένη 
κλάση.

Παράδειγµα:
ο αρχικός κατάλογος αναφέρει:
Κλάση 33: Αλκοολούχα ποτά περιλαµβανοµένου ζύθου, κρασιών και 
δυνατών ποτών

Θα ζητηθεί από τον καταθέτη να µεταφέρει τον όρο «ζύθος» στην κλάση 32, 
ακόµα κι αν η κλάση 32 δεν περιλαµβανόταν στην αρχική αίτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα τέλη!
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Π/Υ



Πότε διεξάγεται;
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ 

Εφόσον:

� έχει ολοκληρωθεί ο γλωσσικός έλεγχος
� έχουν καταβληθεί τα τέλη
� δεν εκκρεµούν παραλείψεις σχετικά µε τις διατυπώσεις ή/και την 

ταξινόµηση των Π/Υ

Αν δεν συντρέχουν απόλυτη λόγοι απαραδέκτου, η θετική έκβαση της 
εξέτασης σηµειώνεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης αιτήσεων.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΕΝ ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ!



Πότε διεξάγεται;
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ 

Οι αντιρρήσεις πρέπει να διατυπώνονται το συντοµότερο δυνατόν και µε
τον πληρέστερο δυνατό τρόπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις
αντιρρήσεις υποβάλλονται αυτεπαγγέλτως πριν τη δηµοσίευση.

Όµως, το Γραφείο µπορεί να κινήσει εκ νέου και αυτεπαγγέλτως τη
διαδικασία εξέτασης οποτεδήποτε πριν από την καταχώριση, δηλαδή
ακόµη και µετά τη δηµοσίευση (άρθρο 40 αρ. 3 ΚΣΕΕ), ειδικότερα σε
περίπτωση παρατηρήσεων τρίτων ή σε συνέχεια προσωρινής απόφασης
των Τµηµάτων Προσφυγών που προτείνει την επανεξέταση.

Παρατηρήσεις τρίτων λαµβάνονται υπόψη εντός της προθεσµίας
ανακοπής (τρεις µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης) ή εφόσον
υποβάλλονται πριν από το κλείσιµο εκκρεµών ανακοπών.



Πώς κοινοποιούνται απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου;
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ 

Οι αντιρρήσεις του Γραφείου υποβάλλονται µε επίσηµη κοινοποίηση.

∆ίδεται προθεσµία 2 µηνών για υποβολή παρατηρήσεων (ή/και περιορισµό 
των Π/Υ). Η προθεσµία µπορεί να παραταθεί µία µόνο φορά (εκτός αν 
συντρέχουν ειδικές περιστάσεις).

Υποβολή παρατηρήσεων Μη υποβολή παρατηρήσεων

απόφαση απόρριψης απόφαση απόρριψης
ή
ανάκληση αντιρρήσεων
ή
νέες αντιρρήσεις µε νέα προθεσµία



ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ 

Ο καταθέτης έχει δικαίωµα να ισχυριστεί ότι το σήµα έχει αποκτήσει
διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεως του (άρθρο 7 αρ. 3 ΚΣΕΕ) και να
υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η επίκληση του εν λόγω ισχυρισµού αυτού πρέπει είτε να
συµπεριλαµβάνεται στην αίτηση είτε, το αργότερο, σε απάντηση της
πρώτης κοινοποίησης αντιρρήσεων (άρθρο 2 αρ. 2 ΕΚΣΕΕ). Η επίκληση
δεν µπορεί να γίνει πλέον για πρώτη φορά σε προσφυγή (άρθρο 27 αρ. 3
γράµµα α ΚΕΚΣΕΕ).

Ο εν λόγω ισχυρισµός µπορεί να έχει κύριο ή επικουρικό χαρακτήρα
(άρθρο 2 αρ. 2 ΕΚΣΕΕ). Ο καταθέτης πρέπει να προσδιορίσει µε τρόπο
σαφή και ακριβή το είδος του ισχυρισµού!



∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ 

Εάν ο καταθέτης επικαλείται κύριο ισχυρισµό, το Γραφείο θα εκδώσει µια
(µοναδική) απόφαση, τόσο για τον εγγενή διακριτικό χαρακτήρα, και
εφόσον αυτός δεν υφίσταται, και για τον επίκτητο διακριτικό χαρακτήρα.

Εάν ο καταθέτης επικαλείται επικουρικό ισχυρισµό, το Γραφείο θα εκδώσει
πρώτα απόφαση για τον εγγενή διακριτικό χαρακτήρα και (εφόσον αυτός
δεν υφίσταται) στη συνέχεια, µόλις η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, θα
θέσει προθεσµία για την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε τον
επίκτητο διακριτικό χαρακτήρα.





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!


