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Σχέση Κοινοτικού σήματος  

και  

εθνικών σημάτων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων 

 



 

 
4. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου του μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου 

χρησιμοποιούμενου στις συναλλαγές σημείου το οποίο δεν έχει μόνον τοπική ισχύ, 

το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση, στις περιπτώσεις και στο 

βαθμό που σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ή το δίκαιο του κράτους μέλους 

που διέπει το σημείο αυτό:  

 

α) δικαιώματα επί του εν λόγω σημείου έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης κοινοτικού σήματος ή, ενδεχομένως, πριν από την 

ημερομηνία της προτεραιότητας που προβάλλεται σε υποστήριξη της αίτησης 

κοινοτικού σήματος.   

 

β) το εν λόγω σημείο παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύσει τη 

χρήση πλέον πρόσφατου σήματος.  

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ 

Άρθρ. 8, παρα. 4, του ΚΚΣ 



Κατηγορίες δικαιωμάτων  

που εμπίπτουν στο Άρθρ. 8 παρ. 4 του ΚΚΣ 
 

 «μη καταχωρισμένα εθνικά σήματα» και «άλλα χρησιμοποιούμενα στις 

συναλλαγές σημεία»: 

 

 Διακριτικά σημεία των επιχειρήσεων («business identifiers»). όπως:  

• Εταιρική επωνυμία 

• Εμπορική επωνυμία 

• Όνομα περιοχής στο διαδίκτυο 

• Διακριτικός τίτλος 

• κτλ 

 

ΣΗΜ. Δικ. Β.Ι. (διπλ. Ευρεσιτεχνίας, σχέδια)  Άρθ.  53, παρα 2 ΚΚΣ 

 

  Προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις. 

  Κοινοτικές ή Εθνικές*  

 

ΣΗΜ. * Πρακτική του Γραφείου: Εθνικές ΠΟΠ/ΠΓΕ κρασιών, οινοπνευματώδη, 

αγροτικά πρ. κ’ τροφιμα,, μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί ως κοινοτικές 



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 8, παρ. 4 του Κανονισμού 

 

Δικαίωμα επί μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου 

σημείου το οποίο  

 

•   Χρησιμοποιείται στις συναλλαγές  

 

•   Δεν έχει μόνον τοπική ισχύ 

 

 

Σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει το σημείο αυτό  

 

• Τα δικαιώματα επί του εν λόγω σημείου έχουν 

αποκτηθεί πριν από την αίτηση ΚΣ  

 

• Παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύσει 

τη χρήση μεταγενέστερου  σήματος.  

 

 

 

 

 

 

Κοινοτικές  

προϋποθέσεις 
 

 

 

Εθνικές 

προϋποθέσεις 

 

} 

} 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοτικές προϋποθέσεις 

 
 

 Χρήση στις συναλλαγές 

 Η οποία δεν έχει μόνο τοπική ισχή 



   (Α) Χρήση στις συναλλαγές 

 
• Έννοια διαφορετική από αυτή της «ουσιαστικής χρήσης» του Άρθρ. 42 παρα. 2 και 3 

του Κανονισμού  

 Αποφ. της 30/09/2010, Υποθ. T-534/08 ‘Granuflex’, παρα. 24 to 27, της 09/07/2010, 

Υποθ. T-430/08 ‘Grain Millers’, παρα. 26, και της 29/03/2011, C-96/09 P ‘BUD’ παρα. 143.  

 

• «Χρήση στις συναλλαγές» υπό την έννοια του Αρθρ, 8, παρα. 4 αναφέρεται στη «χρήση 

στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας που επιδιώκει οικονομικά πλεονεκτήματα, 

και όχι στον ιδιωτικό τομέα».  

 Αποφ. της 12/11/2002, Υποθ. C-206/01 ‘Arsenal Football Club’ παρα. 40, της 25/01/2007, 

Υποθ. C-48/05 ‘Adam Opel’ παρα. 18, της 11/09/2007, Υποθ. C-17/06 ‘Céline’, παρα. 17 

 

• Επίσης μπορούν να ληφθούν υπόψη δωρεάν παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας αποσκοπούσας σε οικονομικό όφελος, ήτοι στην 

κατάκτηση νέων εμπορικών διεξόδων. 

 Αποφ. της 29/03/2011, Υποθ. C-96/09 P ‘BUD’, παρα. 152 

 

 



  |...| Χρήση στις συναλλαγές 

 

 

Περίοδος χρήσης : προγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης ΚΣ και συνεχίζεται έως την 

κατάθεση της ανακοπής.  

 

 

 

Φύση της χρήσης : οφείλει να είναι σύμφωνη με την ουσιώδη λειτουργία του σημείου.  

 Π.χ. Η χρήση μη καταχωρισμένου σήματος, δεν μπορεί να στοιχειωθεί με αποδείξεις 

χρήσης του σημείου ως εταιρική ονομασία.  

 

 

 



  |...| Χρήση στις συναλλαγές 

 

 Η Κοινοτική προϋπόθεση «χρήσης στις συναλλαγές» απαιτείται ανεξαρτήτως από τις 

προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου  

 

=  δικαιώματα τα οποία σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ισχύουν από την 

καταχώρηση τους, χωρίς απαίτηση χρήσης (π.χ. Γαλλική εταιρική επωνυμία)   

 

=  δικαιώματα τα οποία σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο οφείλουν να έχουν 

ισχυρή ένταση χρήσης ή φήμη (προϋπόθεση για να ευδοκιμήσει η ανακοπή) 
 

 



(Β) Χρήση η οποία δεν έχει μόνον τοπική ισχύ 

 
Ratio legis : περιορισμός των περιπτώσεων συγκρούσεων με προγενέστερο σημείο το οποίο 

δεν είναι αρκούντως σημαντικό ή γνωστό ώστε να δίδει λαβή για να αμφισβητείται είτε η 

καταχώριση είτε το κύρος ενός κοινοτικού σήματος. ‘GENERAL OPTICA’, παρα. 36  

 

 Η ισχύς του σημείου δεν μπορεί να αποτελεί συνάρτηση μόνο της γεωγραφικής 

εκτάσεως της προστασίας του, διότι, αν ίσχυε αυτό, ένα σημείο του οποίου η έκταση 

της προστασίας δεν είναι αμιγώς τοπική θα μπορούσε, εκ του γεγονότος αυτού και μόνο, 

να εμποδίσει την καταχώριση κοινοτικού σήματος, τούτο δε ακόμη και αν 

εχρησιμοποιείτο στις συναλλαγές κατά περιθωριακό μόνο τρόπο. Αποφ. της 29/03/2011, 

Υποθ. C-96/09 P ‘BUD’, παρα. 158 

 

 Σημ. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων που έχουν μόνο τοπική ισχύ διατηρούν τα αποκλειστικά 

τους δικαιώματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο σύμφωνα με το Άρθρ. 111 του Καν.  

 

 



Σημείο το οποίο δεν έχει μόνον τοπική ισχύ ... 

 

 Ενοποιημένα Κοινοτικά κριτήρια :  

 

 Η ισχύς ενός σημείου που χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες εμπορικές δραστηριότητες 
πρέπει να προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη διακριτική ικανότητά του. Τούτο επιβάλλει 
να λαμβάνεται υπόψη, πρώτον, η γεωγραφική διάσταση της ισχύος του σημείου, 
δηλαδή το έδαφος στο οποίο χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την οικονομική 
δραστηριότητα του δικαιούχου του. Δεύτερον, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
οικονομική διάσταση της ισχύος του σημείου, που εκτιμάται σε σχέση με το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο αυτό εκπλήρωσε τη λειτουργία του στις εμπορικές συναλλαγές 
και η ένταση της χρήσεώς του, σε σχέση με τον κύκλο των αποδεκτών του σημείου οι 
οποίοι αναγνωρίζουν σ’ αυτό διακριτική ικανότητα, ήτοι σε σχέση με τους καταναλωτές, 
τους ανταγωνιστές, πιθανώς τους προμηθευτές, ή ακόμη η διάδοση του σημείου, για 
παράδειγμα, με διαφημίσεις ή στο διαδίκτυο. (Αποφ. της 24/03/2009, Υποθ. T-318/06 
έως T-321/06, ‘GENERAL OPTICA’, παρα. 36-37 και Απόφ. της 30/09/2010, Υποθ. T-
534/08, ‘GRANUflex’, παρα. 19).  

 

 



Σημείο το οποίο δεν έχει μόνον τοπική ισχύ ... 

 

(α) Οικονομική διάσταση :  

 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί η ουσιαστική και πραγματική σημασία του σημείου του 
οποίου γίνεται επίκληση εντός του οικείου εδάφους, η σχετική εκτίμηση δεν πρέπει να 
είναι καθαρά τυπική, αλλά πρέπει να εξετάζεται ο αντίκτυπος του σημείου αυτού στο 
οικείο έδαφος, αφού το εν λόγω σημείο χρησιμοποιήθηκε ως διακριτικό στοιχείο.  

 Αποφ. της 24/03/2009, Υποθ. T-318/06 έως T-321/06, ‘GENERAL OPTICA’, παρα. 38 

 

Εξετάζεται, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που προσάγονται 

 =  Η ισχύς της χρήσης του σημείου (πωλήσεις) 

 =  Η διάρκεια χρήσης  

 = Η έκταση της χρήσης (τοποθεσία των πελατών) 

 = Η διαφήμιση του σημείου και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, όπως και η διανομή 

 του διαφημιστικού υλικού. 

 
 



(β) Γεωγραφική διάσταση  

 Αποφ. της 24/03/2009, Υποθ. T-318/06 έως T-321/06, ‘GENERAL OPTICA’ 

 

40   Το κρίσιμο έδαφος εντός του οποίου πρέπει να εξετάζεται η ισχύς των αποκλειστικών 

δικαιωμάτων είναι εκείνο εντός του οποίου ισχύει καθένας από τους ως άνω νομικούς 

κανόνες. Πράγματι, οι ως άνω κανόνες παρέχουν αποκλειστικά δικαιώματα που ενδέχεται 

να συγκρούονται με κοινοτικό σήμα εντός αυτού του εδάφους, στο σύνολό του ή σε μέρος 

αυτού. 

41   Από πλευράς κοινοτικού δικαίου, το ως άνω σημείο έχει ισχύ που δεν είναι μόνον τοπική 

στο κρίσιμο έδαφος όταν ο αντίκτυπός του δεν περιορίζεται σε μέρος μόνον του εν 

λόγω εδάφους, όπως συμβαίνει γενικά όταν πρόκειται για μια πόλη ή μια επαρχία. 

Εντούτοις, δεν είναι δυνατό να προσδιορίζεται a priori και αφηρημένα ποιο μέρος ενός 

εδάφους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να αποδειχθεί ότι η ισχύς ενός 

σημείου δεν έχει μόνον τοπική διάσταση. Επομένως, η εκτίμηση της ισχύος του σημείου 

πρέπει να πραγματοποιείται, in concreto, στο πλαίσιο των περιστάσεων της κάθε 

περιπτώσεως. 

42   Σε τελική ανάλυση, απαιτείται να αποδειχθεί ότι, σύμφωνα με τη χρήση του, το σημείο 

του οποίου γίνεται επίκληση έχει αποκτήσει σημασία η οποία δεν περιορίζεται σε μικρό 

τμήμα του κρίσιμου εδάφους, κατά την άποψη των τρίτων ενδιαφερομένων. 

 

 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ : 

 

Υποθ. R 408/2009-4 BRIGHTON (μη καταχωρισμένο σήμα σε διάφορα ΚΜ) : Πίνακες 

πωλήσεων στα ΚΜ δείχνουν πολύ χαμηλές έως ανύπαρκτες πωλήσεις για ορισμένα 

έτη. Δεν απέδειξε επαρκή ένταση χρήσεως, ούτε τη διαφημιστική προβολή του 

σημείου.   

 

Υποθ. R 242/2010-1 ΕΣΚΙΜΟ (Ελληνικό μη καταχωρισμένο σήμα) Αποδεικνύεται η 

γεωγραφική έκταση της χρήσης αλλά η ένταση και η διάρκεια χρήσης είναι 

ανεπαρκείς. Τα πιο πρόσφατα τιμολόγια χρονολογούνται 7 χρόνια πριν την 

κατάθεση της αίτησης ΚΣ, και αφορούν σε πωλήσεις λιγότερων των 100  μονάδων 

σε 4 χρόνια. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Εθνικές προϋποθέσεις 

 
 

 

 
 Προγενέστερο δικαίωμα 

 Επιτρέπει την απαγόρευση χρήσης μεταγενέστερου σήματος 



(Α) Προγενέστερο δικαίωμα 

 

Τα δικαιώματα επί του σημείου που εμπίπτει στο Άρθρ. 8, παρα. 4 του 

ΚΚΣ. πρέπει να έχουν αποκτηθεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαο, 

προγενέστερα της καταθέσεως (ή προτεραιότητας) του ΚΣ. 

 

Εξετάζεται εάν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο για 

την απόκτηση δικαιώματος επί του σημείου (καταχώρηση, χρήση, 

φήμη του σημείου), πληρούνται πριν την ημερομηνία του ΚΣ.  

 

Εάν όχι, η ανακοπή ή αίτηση ακυρότητας απορρίπτεται ώς αβάσιμη 

 

 



(Β) Προστασία του προγενέστερου σημείου 

 

Τα προγενέστερα δικαιώματα του Άρθρ. 8, παρα. 4 του ΚΚΣ 

προστατεύονται μόνο στο μέτρο που το εθνικό δίκαιο που τα διέπει 

αναγνωρίζει στον κάτοχό τους το δικαίωμα να απαγορεύσουν την 

χρήση μεταγενέστερου σήματος. 

 

Εξετάζεται, πρώτον, εάν το εθνικό δίκαιο παρέχει προστασία στους 

κατόχους του επικαλούμενου σημείου έναντι της χρήσης 

μεταγενέστερου σήματος, και δεύτερον, εάν στην προκειμένη 

περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου ώστε ο 

ανακόπτων θα είχε επιτύχει την απαγόρευση χρήσης του ΚΣ εάν αυτό 

επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στο εν λόγω Κράτος Μέλος.  

 

ΟΙ δύο αυτές προϋποθέσεις εξετάζονται κατ’ εφαρμογή του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου.  

 

 



   Βάρος της αποδείξεως  

 

 Άρθρ, 76, παρα.. 1 του ΚΚΣ σε υποθέσεις inter partes, το βάρος αποδείξεως φέρει ο 

ενάγων όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά. 

 

 Βάρος αποδείξεως του εφαρμοστέου δικαίου;  

 Αποφ. της 29/03/2011, Υποθ. C-96/09 P “BUD”, παρα. 188-190 

 

189 Σύμφωνα με το άρθρο 74, παράγραφος 1, του κανονισμού, ο ανακόπτων φέρει το 

βάρος της αποδείξεως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρο 8, παράγραφος 4. 

 

190 Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά τα προγενέστερα δικαιώματα που προβλήθηκαν 

εν προκειμένω, πρέπει να ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, η εθνική νομοθεσία της 

οποίας έγινε επίκληση προς στήριξη της ανακοπής και οι δικαστικές αποφάσεις που 

έχουν εκδοθεί εντός του οικείου κράτους μέλους και ότι, επ’ αυτής της βάσεως, ο 

ανακόπτων πρέπει να αποδείξει ότι το επίμαχο σημείο εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του δικαίου του οικείου κράτους μέλους του οποίου έγινε επίκληση και το 

δίκαιο αυτό επιτρέπει την απαγόρευση της χρήσεως ενός πλέον πρόσφατου 

σήματος. 
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Αποφ. της 22 Ιανουαρίου 2013, T-225/06, T-255/06, T-257/06, T-309/06 RENV, «BUD» 

(κατόπιν της Αποφ. ΔΕΚ C-96/09 P) 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

BUD (λεκτικό) 

 

BUD (παραστατικό) 

 

 

 

 

 

 

e. a. Κλ. 32 (μπύρα) 

ΟΠ « BUD », προστατευόμενη βάσει 

 

1) Συμφωνίας της Λισσαβώνας (1958) 

     στην Γαλλια, Ιταλία, Πορτογαλλία 

     

και 

 

2) Διμερείς συμβάσεις (1976 και 1979), 

μεταξύ Αυστρίας και Τσεχοσλοβακίας, για 

την προστασία ονομασιών προέλευσης 

Αιτών 

Anheuser-Busch, Inc.  

1/4/1996, 28/7/1999, 11/4/2000,  κ΄ 

4/7/2000 

Ανακόπτων 

Budějovický Budvar 

Ανακοή (1999) 

Βάσει του Άρθρ. 8, παρα. 4 του ΚΚΣ 
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Απόφ. της 22 Ιανουαρίου 2013, T-225/06, T-255/06, T-257/06, T-309/06 RENV, «BUD»,  

47      σκοπός της προϋποθέσεως του άρθρου 8, παράγραφος 4, του ΚΚΣ, σχετικά με τη χρήση στις 

συναλλαγές σημείου του οποίου η ισχύς δεν είναι μόνον τοπική, συνίσταται στον περιορισμό των 

συγκρούσεων μεταξύ των σημείων, εμποδίζοντας τη δυνατότητα ενός προγενέστερου δικαιώματος που 

δεν είναι επαρκώς χαρακτηριστικό, δηλαδή σπουδαίο και σημαντικό στις συναλλαγές, να κωλύει την 

καταχώριση ενός νέου κοινοτικού σήματος. Μια τέτοια δυνατότητα ανακοπής πρέπει να αναγνωρίζεται 

μόνο στα σημεία που έχουν αποτελεσματική και πραγματική παρουσία στην αντίστοιχη αγορά τους. Ως 

εκ τούτου, για να μπορεί να εμποδίσει την καταχώριση ενός νέου σημείου, το σημείο που προβάλλεται 

προς στήριξη της ανακοπής πρέπει να χρησιμοποιείται πράγματι κατά τρόπο επαρκώς σημαντικό στις 

συναλλαγές και να αφορά μια γεωγραφική έκταση η οποία δεν είναι μόνο τοπική, πράγμα που 

συνεπάγεται, όταν το έδαφος εντός του οποίου προστατεύεται το σημείο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν 

είναι τοπικό, ότι η χρήση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε σημαντικό τμήμα του εδάφους αυτού.  

 

Για να καθοριστεί αν τούτο ισχύει, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια και η ένταση της χρήσεως του 

σημείου αυτού ως διακριτικού στοιχείου για τους αποδέκτες του, που είναι τόσο οι αγοραστές και οι 

καταναλωτές όσο και οι προμηθευτές και οι ανταγωνιστές. Συναφώς, σημασία έχουν, μεταξύ άλλων, οι 

χρήσεις του σημείου που έχουν πραγματοποιηθεί στη διαφήμιση και στην εμπορική αλληλογραφία. 

Περαιτέρω, η εκτίμηση της προϋποθέσεως σχετικά με τη χρήση στις συναλλαγές πρέπει να 

πραγματοποιείται χωριστά για έκαστο των εδαφών εντός των οποίων προστατεύεται το δικαίωμα που 

προβάλλεται προς στήριξη της ανακοπής. Τέλος, πρέπει να αποδεικνύεται χρήση του επίμαχου σημείου 

στις συναλλαγές πριν την υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος (αναιρετική 

απόφαση, σκέψεις 156 έως 169).\ 

 

Ανακοπή απορρίφθηκε: δεν απέδειξε αρκετές πωλήσεις και διαφήμιση, … 



Νέο άρθρ. 8, παρα. 4α, του Κ.Σ.Ε.Ε. – Ειδικά για τις ΠΟΠ/ΠΓΕ 

 

 Εθνικές και Κοινοτικές  

 

 Καταργείται η προϋπόθεση «χρήσης  που δεν έχει μόνο τοπική ισχύ»  
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Άρθρ. 52 – Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας 

1. Ένα κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από 

άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση: 

 

        α)     εάν το κοινοτικό σήμα δεν καταχωρίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρα.·1.  

 

Άρθρ. 53 – Σχετικοί λόγοι ακυρότητας 

 

1. Το κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση 

ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:  [...] 

 

       γ)       όταν υφίσταται προγενέστερο δικαίωμα προβλεπόμενο στο άρθρο 8, παράγραφος 4, και     

 πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.  

 

2. Το κοινοτικό σήμα κηρύσσεται επίσης άκυρο μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από 

άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση όταν η χρήση του μπορεί να 

απαγορευθεί δυνάμει ενός άλλου προγενέστερου δικαιώματος σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ή με το 

εθνικό δίκαιο που διέπει την προστασία του, και ιδίως: […] 

 

       δ)  δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας· 

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΤΗΤΑΣ 

Άρθρ. 52, 53, του ΚΚΣ 



Νέο εδάφ. δ), στο άρθρ. 53, παρα. 1, του Κ.Σ.Ε.Ε.  

 

 Συμπεριλαμβάνονται και οι ΠΟΠ/ΠΓΕ του νέου Αρθ. 8, παρα. 4α, του Κ.Σ.Ε.Ε.  

 



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Κατευθυντήριες γραμμές για την Εξέταση σημάτων 
Οδηγίες για τους Εξεταστές του Γραφείου 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ και ΜΕΡΟΣ Δ’  
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: 
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information@oami.europa.eu 
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