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Λίγα λόγια για εμάς

❖Η Διεύθυνση Σημάτων ανήκει στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

❖ Ασχολείται αποκλειστικά με τα εμπορικά σήματα, ενώ αρμόδιοι
φορείς για τα σχέδια (designs) και για τα πνευματικά δικαιώματα
(copyrights), είναι οι Οργανισμοί Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) &
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) αντίστοιχα.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

❖ Εμπορικό σήμα είναι οποιοδήποτε σημείο που μπορεί να 
(αναπαρασταθεί γραφικά) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί , 
‘χωρίς τον κίνδυνος σύγχυσης’ ,για τη διάκριση αγαθών και 
υπηρεσιών μιας εταιρείας από αυτά άλλων εταιρειών

❖ Οι προϋποθέσεις καταχώρισης εθνικών εμπορικών 
σημάτων υπαγορεύονται από τον Ν. 4072/2012, όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν.4155/2013
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Με την καταχώρηση ενός εμπορικού σήματος παρέχεται στον

δικαιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και

επιτυγχάνεται:

❖ Η αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της

υπηρεσίας από τον καταναλωτή

❖ Η διαφήμιση του προϊόντος ή της υπηρεσίας και

προσέλκυση νέων πελατών

❖ Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας

❖ Η παροχή εγγύησης για την προέλευση του προϊόντος ή της

υπηρεσίας και συνακόλουθα για την ποιότητά τους.
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ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Εμπόριο & εμπορικές συναλλαγές στην πράξη

❖ Εμπόριο : Η  αγορά και η πώληση οποιουδήποτε προϊόντος 

και/ή υπηρεσίας,  η οποία, ως επαγγελματική 

δραστηριότητα, αποβλέπει σε χρηματικό κέρδος.

❖ Εμπορικές συναλλαγές : οτιδήποτε έχει ως αντικείμενό του 

το εμπόριο με οικονομικής φύσεως δοσοληψίες. 

❖ Αγορά : τόπος διάθεσης, πώλησης προϊόντων και/ή 

υπηρεσιών
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Για την καταχώριση Εθνικού Σήματος: 

I. Κατάθεση δήλωσης Εθνικού Σήματος στην 
Διεύθυνση Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας 
& Ανάπτυξης

II. Ηλεκτρονική κατάθεση δήλωσης Εθνικού Σήματος 
(e-filing)

Η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης σημάτων γίνεται 
μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή (www.mindev.gov.gr)
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ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

❖ Το Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στις

επιχειρήσεις να χαρακτηρίζουν τα προϊόντα και τις

υπηρεσίες κατά τρόπο ταυτόσημο σε ολόκληρη την

επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

❖ Το Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει, μέσω μιας

ενιαίας διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής

Ιδιοκτησίας Ιδιοκτησίας της Ε.Ε.(EUIPO),

(https://euipo.europa.eu) την καταχώριση ενός σήματος

αυτομάτως αδιαίρετα και στα 28 Κράτη – Μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ

❖ Το Διεθνές Σήμα διέπεται από το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης 

και αφορά την διεθνή καταχώριση σημάτων (www.wipo.int)

❖ Τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου 2000 

(Ν. 2783/2000, Ν. 4072/2012, Ν. 4155/2013)

❖ Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης Διεθνούς Σήματος

ενώπιον της Διεύθυνσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας, είναι η

κατάθεση ή καταχώριση εθνικού εμπορικού σήματος

(www.mindev.gov.gr)
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ
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Άρθρο 124 Ν. 4072 / 2012 Σχετικοί Λόγοι Απαραδέκτου

Προκύπτει κίνδυνος σύγχυσης όταν :

❖ Το κατατεθέν σήμα ταυτίζεται ή ομοιάζει µε προγενέστερο εμπορικό

σήμα το οποίο έχει δηλωθεί, ίδια ή συναφή προϊόντα και/ή υπηρεσίες

❖ Το  κατατεθέν σήμα ταυτίζεται ή ομοιάζει  µε προγενέστερο εμπορικό 

σήμα φήμης το οποίο έχει δηλωθεί, ίδια ή συναφή, αλλά και διαφορετικά 

προϊόντα και/ή υπηρεσίες

❖ Προσκρούει σε δικαίωμα µη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου

διακριτικού σημείου ή γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις εμπορικές

συναλλαγές.

❖ Προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικότητας τρίτου.

❖ Προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής

ιδιοκτησίας



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ

Η Έννοια του κινδύνου σύγχυσης στην πράξη 

❖ Κίνδυνος : η πιθανότητα μιας δυσάρεστης έκβασης

❖ Σύγχυση : η κατάσταση που δημιουργείται από την ασάφεια, 

την αντιφατικότητα ή την έλλειψη τάξης
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Κλάση 41 : επιμόρφωση , εκπαίδευση, ψυχαγωγία, 

αθλητικές πολιτιστικές δραστηριότητες 



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Κλάση 41 : ψυχαγωγία, οργάνωση εκδηλώσεων 

Κλάση 43 : Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης, 

Υπηρεσίες διατροφής και ποτών (εστίασης)



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Κλάση 33 : Οίνοι  



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Κλάση 43 : Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης, 

Υπηρεσίες διατροφής και ποτών (εστίασης)



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Κλάση 29 : Ελαιόλαδο (ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Κλάση 33 : Τσικουδιά (Κρήτη ΠΓΕ), Οίνος (Κρήτη ΠΓΕ)



XΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΓΧΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Κλάση 29 : Τυρί (κασέρι ΠΟΠ/ΠΓΕ)



TΜVIEW

Το TΜview παρέχει πληροφορίες σχετικά με εμπορικά σήματα. 

Είναι:

❖ Ελεύθερο προς χρήση.

❖ Διαθέσιμο επί 24 ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα.

❖ Ενημερωμένο καθημερινά από τα Γραφεία εμπορικών 

σημάτων.

❖ Διατίθεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες 

κάθε ενιαίου γραφείου
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TΜVIEW

Πώς μπορεί το TMview να σας βοηθήσει;

Χρησιμοποιήστε το TΜview για να:

❖ Ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της ονομασίας του εμπορικού 

σήματος που σκεφτήκατε.

❖ Ανακαλύψετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

προστατεύονται από εμπορικά σήματα των ανταγωνιστών 

σας.

❖ Λάβετε ενημέρωση για προεπιλεγμένα εμπορικά σήματα 

αναφορικά με: την αλλαγή της κατάστασης τους, την αλλαγή 

του ονόματος και τη λήξη της περιόδου υποβολής ένστασης. 
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TΜVIEW

Που αναζητούνται τα προγενέστερα εμπορικά σήματα

❖ http://www.mindev.gov.gr/emporika-simata/

❖ https://www.tmdn.org/consent/cookies.html?referer=/tmview/
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TΜVIEW
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TΜVIEW
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TΜVIEW
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TΜVIEW
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ - TΜVIEW

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
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www.mιndev.gov.gr

Tel. : +30 210 3893 395, σήμα της Ε.Ε 

Tel. : +30 210 3893 469, Διεθνές Σήμα  

Tel. : +30 210 3893 419. Εθνικό Σήμα


