
 

 

 

Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου 

Δικηγόρος , Νομικός της Δ/νσης Σημάτων 

e-mail: georgopoulou@gge.gr 

 

Θέμα: « Εμπορικό Σήμα-καταχώριση σε εθνικό, 

ενωσιακό και διεθνές επίπεδο» 

 

 

 

 



ΕΝΝΟΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 

κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων  

επιχειρήσεων 

π.χ. λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις,  

       σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι,  

       συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα  

       του προϊόντος ή της συσκευασίας του. 

 



ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

 Αναγνωρίζεται η προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον 
καταναλωτή 

 

 Διαφημίζεται το προϊόν ή η υπηρεσία και προσελκύονται νέοι πελάτες 

 

 Επισημαίνεται το καινοτόμο προϊόν ή η καινοτόμα υπηρεσία και 
προωθείται η ανταγωνιστικότητα 

 

 Εγγυάται την προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας και 
συνακόλουθα την ποιότητα αυτών 



 

Σήμα-Επωνυμία -Διακριτικός τίτλος- 

Σχέδιο-Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 

  ΣΗΜΑ:     ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ  

             ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

                    

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                             ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.Μ.Η.    

                                                     (ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ) 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:        ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.Μ.Η. 

                                                     (ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ) 

 

ΣΧΕΔΙΟ-ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ: Ο.Β.Ι. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  

                                                                                                                         ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ) 

 



     

ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΛΟΓΟΙ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΣ   ΣΗΜΑΤΟΣ  

Δεν καταχωρούνται ως σήματα σημεία τα οποία: 

 

β) στερούνται διακριτικού χαρακτήρα, 

γ) συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να 

χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των 

ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής 

προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή 

άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας, 

δ)  συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί 

συνήθη στην καθομιλουμένη ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική των συναλλαγών 



Λόγοι απόρριψης που σχετίζονται με 

σχέδιο 

•  συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί 

συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου, 

•  συνίστανται αποκλειστικά: 

• (αα) από το σχήμα που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος ή 

• (ββ) από το σχήμα των προϊόντων που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός 

τεχνικού αποτελέσματος ή  

• (γγ) από το σχήμα ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος που προσδίδει 

ουσιαστική αξία στο προϊόν 
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Εμπορικό σήμα: σήμα το οποίο εξυπηρετεί τον διαχωρισμό 

των προϊόντων και υπηρεσιών μίας επιχείρησης από αυτά 

μίας άλλης 

Σχέδιο ή Υπόδειγμα: η εμφάνιση ενός προϊόντος ή μέρους 

αυτού 

Ορισμοί 

Σήματα και Σχέδια ή Υποδείγματα - Η σύγκριση 



Παραδείγματα μη καταχώρισης σήματος 



Παραδείγματα μη δεκτών σημάτων 

 «ΔΩΡΕΑΝ»     «ΑΡΙΣΤΟ»    «ΑΛΦΑ-ΑΛΦΑ»    «ΠΑΜΦΘΗΝΟ»    

      παγωτά        αθλητικές εκδηλώσεις 

νομικές 

υπηρεσίες 

          γυμναστήρια 

   φρούτα 

για διατροφικά & αγροτικά 

προϊόντα, μεταλλικά νερά, ηδύποτα 



 

Kl. 44 Kl.16 



CP3: position and proportion of figurative element 

Kl 10 

kl   44 

 

 

 

 

 

 

MEDICAL CENTER OF PATRAS 

Distinctive 



Δεκτά            Σήματα      Μη Δεκτά 

      ψάρια 

     καφές     καφές 

μικροβιολογικό εργαστήριο 



Non Distinctive Distinctive 

 

 

 

 

 
   

 

 (kl 37) 
 

 

 

    

                          kl.29 

          ΟΡΕΙΝΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ= 

           MOUNTAIN PASTURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                           

                                         

 

 

 

                                         (kl 5) 

 

 

CP3: figurative element  represents the G&S or has a link with G&S 

Πρόγραμμα 

σύγκλισης: CP3. 

Διακριτικός 

χαρακτήρας – 

Απεικονιστικά 

σήματα 



Non Distinctive Non Distinctive 

 

 

 

 

 

 

 
   

 (kl 7) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(kl 30) 

ΚΑΛΟ ΠΑΓΩΤΟ=FINE  ICE CREAMS 
 

 CP3: figurative element is commonly used in trade 

 

  

FORΜΑ          # FORΜΑ          # 



ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ 

              ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

         ΌΧΙ                                                                    ΝΑΙ 



ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ έγκρισης απεικονιστικών σημάτων 

κλ. 10 εργαλεία ιατρικά, 44 ιατρικές υπηρεσίες 

ΔΠΑ 2876/2016 25ο Τριμ. 
Το σήμα , αν και κατά το λεκτικό μέρος αυτού (BODY HEALTH CLINIC ,φυσιοθεραπεία,  

χειροπρακτική, scenar therapy) αποτελείται από λέξεις που δηλώνουν το είδος των υπηρεσιών, που προορίζεται να 

διακρίνει, περιλαμβάνει επίσης και ιδιαίτερη απεικόνιση και έγχρωμη σύνθεση και συγκεκριμένα ο μπλε χρώματος  

με κυματοειδείς πλευρές, ανεστραμμένο τρίγωνο στο πάνω μέρος του οποίου υπάρχει κύκλος, με την οποία 

δημιουργείται η εντύπωση ανθρώπινης μορφής σε κίνηση.  

Κατά τη συνολική του εντύπωση είναι επαρκώς εξειδικευμένο και έχει διακριτική δύναμη.  



 

 

 
FORΜΑ          #   FORΜΑ PIZZA 

                             FORMA TOAST 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

#  LAURA NOBILIS  



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΗΜΑΤΩΝ 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΗΜΑΤΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ  ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ  Ε.Ε. (E.U.Ι.P.O.) 

www.euipo.europa.eu 

EUIPO 

Εξέταση 

μόνο 

απόλυτων 

λόγων  

απαραδέκτου 

 

 

 

απόρριψη 

ή 

έγκριση  

από EUIPO 

 

 

 

Καταθέτης 

από 

οποιαδήποτε 

χώρα 

         Αίτηση 

σήματος της ΕΕ 

 

  (ηλεκτρονικά ) 

ενιαία προστασία 

 και  

στις 28 

Χώρες της Ε.Ε. 



ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ) 

www.wipo.int 

Προϋπόθεση η κατάθεση ή καταχώριση ίδιου σήματος στην Ελλάδα από 

τον ίδιο δικαιούχο για ίδια ή λιγότερα προϊόντα ή υπηρεσίες 
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Π 

Ρ 
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Σ 

Δ 

Ι 

Ο 

Ρ 

Ι 

Σ 

Μ 

Ο 

Υ 

 

απόρριψη 

ή  

έγκριση 

από κάθε 

χώρα 

(εφαρμογή της  

εθνικής  

νομοθεσίας)  

ΕΞΕΤΑΣΗ W.I.P.O. 

Γενεύη 
1-121 

 

    ΑΙΤΗΣΗ 

     

  ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

   ΣΗΜΑΤΟΣ 

         ΑΙΤΗΣΗ  

      

       ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

  

        ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ     

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Διεύθυνση 

Σημάτων 



ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σκοπός: εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 

            προστασία των συμφερόντων των παραγωγών 

                           ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ελληνικών επιχειρήσεων 

Γάλα-γαλακτοκομικά 

Αλκοολούχα 

Ελαιόλαδο 

Ελιές 



ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

www.mindev.gov.gr/emporika-simata  

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ          210 3893419 

ΣΗΜΑΤΑ της ΕΕ              210 3893395 

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ          210 3893469 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ         210 3893264 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

                                Δ/ΝΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 

Πλατεία Κάνιγγος 

 Αθήνα, Τ.Κ. 101 81 

 2ος  όρ. γρ. 208 έως 223 


