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ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΕΕ



ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΕΕ

Γεωγραφική προέλευση

Ειδικός λόγος απαραδέκτου (κίνδυνος παραπλάνησης)

Περιγραφή

Κυριότητα

Κανονισµοί χρήσης

Προϊόντα και υπηρεσίες

Άρθρα 83 έως 93 του ΚΣΕΕ, άρθρο 2 παράγραφος 3 και άρθρο 17 του ΕΚΣΕΕ



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

∆ήλωση ότι ο καταθέτης δεν χρησιµοποιεί το σήµα για τα πιστοποιηµένα προϊόντα 

& υπηρεσίες·

Η αναπαράσταση του σήµατος·

Τα προϊόντα & οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το σήµα·

Χαρακτηριστικά των προϊόντων & υπηρεσιών που πρέπει να πιστοποιούνται (υλικό, 

τρόπος παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, ποιότητα, ακρίβεια)·

Όροι που διέπουν τη χρήση συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κυρώσεων·

Πρόσωπα που επιτρέπεται να χρησιµοποιούν το σήµα·

Ο τρόπος µε τον οποίο ο οργανισµός πιστοποίησης εξετάζει τα χαρακτηριστικά και 

εποπτεύει τη χρήση του σήµατος.
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΕ



Κατάργηση της 
απαίτησης για γραφική 

αναπαράσταση 

∆ιευρυµένος κατάλογος 
των ειδών σηµάτων 

Απόκτηση διακριτικού 
χαρακτήρα ως 

επικουρικός ισχυρισµός 



ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΕ

Σύνδεσµοι προς ηλεκτρονικούς φακέλους 

σε περίπτωση µη γραφικών αναπαραστάσεων 

Άρθρο 3 του ΕΚΣΕΕ ... το σήµα αναπαρίσταται σε οποιαδήποτε

κατάλληλη µορφή µε τη χρήση ευρέως διαθέσιµης τεχνολογίας, εφόσον

είναι δυνατή η αναπαράστασή του στο µητρώο κατά τρόπο σαφή,

ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειµενικό...

∆εν υφίσταται απαίτηση γραφικής αναπαράστασης

Άρθρο 4 του ΚΣΕΕ και άρθρο 3 του ΕΚΣΕΕ

Άρθρο 7 στοιχείο γ) και άρθρο 9 του ΕΚΣΕΕ



ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΕ

Περιγραφή

Συνάδει µε την 

αναπαράσταση 

∆εν διευρύνει το 

πεδίο της

Θέση

Μοτίβο

Συνδυασµός 

χρωµάτων

Κίνηση

Άλλο

Άρθρο 3 παράγραφος 2 του ΕΚΣΕΕ



KODAK

Λεκτικά Εικονιστικά

Θέσης Μοτίβου

Περιγραφή

Σχήµατος

Άρθρο 3 παράγραφος 3 του ΕΚΣΕΕ ΣΗΜΑΤΑ



Μεµονωµένο χρώµα Συνδυασµός χρωµάτων Ηχητικά

Κίνησης Πολυµέσων Ολογραφικά

Άρθρο 3 παράγραφος 3 του ΕΚΣΕΕ ΣΗΜΑΤΑ



Εικονιστικά

Σχήµατος

Χωρίς περιγραφή

Χωρίς διεκδίκηση χρώµατος 

(WYSIWYG)

∆ιεύρυνση ορισµού, ώστε να 

περιλαµβάνει την εµφάνιση

Χωρίς περιγραφή

Νέοι µορφότυποι: 
αρχεία τρισδιάστατης 

προτυποποίησης µέσω CAD

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του ΕΚΣΕΕ



Θέσης

Μοτίβου

Μη διεκδικούµενα στοιχεία (µε 

διακεκοµµένες  ή διάστικτες 

γραµµές)

Προαιρετική περιγραφή (τρόπος 

επίθεσης στα προϊόντα)

Αναπαράσταση που δείχνει το 

επαναλαµβανόµενο µοτίβο

Προαιρετική περιγραφή (τρόπος 

µε τα οποίο επαναλαµβάνονται τα 

στοιχεία)

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και ε) του ΕΚΣΕΕ



Σήµατα χρώµατος
Υποχρεωτική αναφορά χρωµατικών 

κωδικών

Συνδυασµοί: αναπαράσταση που 

παρουσιάζει τη συστηµατική διάταξη των 

χρωµάτων κατά προκαθορισµένο και 

οµοιόµορφο τρόπο

Συνδυασµοί: Προαιρετική περιγραφή η 

οποία εξηγεί τη συστηµατική διάταξη 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του ΕΚΣΕΕ



Ήχητικά Αρχείο ήχου: ή

Μουσική σηµειογραφία

Χωρίς περιγραφή

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του ΕΚΣΕΕ



Κίνησης

Πολυµέσων

Αρχείο βίντεο ή σειρά 

σταθερών εικόνων 

Για τις σταθερές εικόνες: 
επεξηγηµατική περιγραφή της 

σεκάνς

Οπτικοακουστικό αρχείο

Χωρίς περιγραφή

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχεία η) και θ) του ΕΚΣΕΕ



Ολογραφικά
Αρχείο βίντεο, γραφική ή 

φωτογραφική απεικόνιση που 

περιέχει τις προοπτικές που 

απαιτούνται για τον επαρκή 

προσδιορισµό του 

ολογραφικού εφέ στην 

ολότητά του

Χωρίς περιγραφή

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο ι) του ΕΚΣΕΕ



«Άλλα» είδη σηµάτων
Οσµή

Γεύση

Υφή

∆είγµατα δεν γίνονται δεκτά

Άρθρο 3 παράγραφος 4 και άρθρο 3 παράγραφος 9 του κανονισµού ΕΚΣΕΕ



Άρθρο 3 του ΕΚΣΕΕ

Αναπαράσταση

ΠεριγραφήΕίδος



Άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ, άρθρο 2 παράγραφος 2 του ΕΚΣΕΕ και 

άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο α) του ΚΕΚΣΕΕ

ΚΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ  

∆ιευκρίνιση του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου µπορεί να γίνει έγκυρη 
επίκληση του ισχυρισµού: 

� είτε µαζί µε την αίτηση·

� ή, το αργότερο, ως απάντηση στις πρώτες αντιρρήσεις (συνεπώς, ο 

ισχυρισµός ότι το σήµα έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω 

χρήσης δεν µπορεί να εγερθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο 

προσφυγής). 

∆υνατότητα διατύπωσης του ισχυρισµού είτε µε κύριο είτε µε επικουρικό

χαρακτήρα. 



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΠΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ 



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΠΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕΕ
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Μεταβίβαση του ΣΕΕ ως εναλλακτική 

έναντι της ακύρωσης 

Αναστολή των παραιτήσεων

Αποσύρσεις και περιορισµοί

Οι Ακυρώσεις ευθυγραµµίζονται µε τις 

Ανακοπές

Τεκµηρίωση διαδικτυακά (online)

Κανόνες πλαίσιο - διακριτική ευχέρεια 

επί εκπροθέσµων αποδεικτικών 

στοιχείων 



Οι Ακυρώσεις ευθυγραµµίζονται µε τις Ανακοπές
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Άρθρο 2 έως άρθρο 20 του ΚΕΚΣΕΕ

Ακύρωση -

ορισµένες σχετικές ελλείψεις του παραδεκτού έχουν «επαναπροσδιοριστεί» ως απόλυτες 

- Προϋποθέσεις τεκµηρίωσης αιτήσεων ακυρότητας = διατάξεις για την ανακοπή (όπου 
είναι δυνατό) 

- Βασική διαφορά όσον αφορά την ακυρότητα - η περίοδος τεκµηρίωσης διαρκεί έως 
την ολοκλήρωση του κατ’ αντιπαράθεση σταδίου της διαδικασίας·

- ∆υνατότητα επιστροφής του 50% του τέλους ακύρωσης σε περίπτωση πολλαπλών 
αιτήσεων ακύρωσης και όταν το επίµαχο ΣΕΕ έχει απορριφθεί σε παράλληλη 
διαδικασία



Όταν αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την κατάθεση ή καταχώριση των

προγενέστερων δικαιωµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) ή,
κατά περίπτωση, στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) ή ε), ή αποδεικτικά στοιχεία που

σχετίζονται µε το περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας, είναι προσβάσιµα

διαδικτυακά από πηγή η οποία είναι αναγνωρισµένη από το Γραφείο, ο ανακόπτων

δύναται να υποβάλει τα συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία παραπέµποντας

στην εν λόγω πηγή.

Τεκµηρίωση διαδικτυακά (online)
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Καταχωρισθέντα σηµεία Εθνική νοµοθεσία

Άρθρο 7 παράγραφος 3 και άρθρο 16 στοιχείο β) του ΚΕΚΣΕΕ



Εάν µετά τη λήξη της προθεσµίας … ο ανακόπτων επικαλεστεί πραγµατικά περιστατικά ή υποβάλει

αποδεικτικά στοιχεία που συµπληρώνουν συναφή πραγµατικά περιστατικά που επικαλέστηκε ή

αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε εντός της εν λόγω προθεσµίας και τα οποία αφορούν την ίδια

απαίτηση του άρθρου …, το Γραφείο ασκεί τη διακριτική του ευχέρεια σύµφωνα µε το άρθρο 76
παράγραφος 2 … προκειµένου να αποφασίσει εάν θα δεχθεί ή όχι τα εν λόγω συµπληρωµατικά

πραγµατικά περιστατικά ή αποδεικτικά στοιχεία. Προς τον σκοπό αυτόν, το Γραφείο λαµβάνει υπόψη,
ιδίως, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, καθώς και το κατά πόσον τα εν λόγω πραγµατικά

περιστατικά ή αποδεικτικά στοιχεία έχουν, εκ πρώτης όψεως, πιθανόν σηµασία για την έκβαση της

υπόθεσης και το κατά πόσον συντρέχουν εύλογοι λόγοι για την εκπρόθεσµη παράθεσή τους.

Κανόνες πλαίσιο - διακριτική ευχέρεια επί εκπροθέσµων 

αποδεικτικών στοιχείων 
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Συµπληρωµατικός 

χαρακτήρας 
Ίδια απαίτηση 

Άρθρο 8 παράγραφος 5 και άρθρο 10 παράγραφος 7 του ΚΕΚΣΕΕ



Εάν ένα σήµα της ΕΕ έχει καταχωριστεί στο όνοµα του πληρεξουσίου ή του

αντιπροσώπου του δικαιούχου του σήµατος χωρίς την άδεια του δικαιούχου:

Ο δικαιούχος δικαιούται να ζητήσει την υπέρ αυτού µεταβίβαση του σήµατος της ΕΕ, εκτός

εάν ο εν λόγω πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος αιτιολογήσει την πράξη του.

Μεταβίβαση του ΣΕΕ ως εναλλακτική λύση έναντι της ακύρωσης
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Πληρεξούσιοι Αντιπρόσωποι 

Άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΣΕΕ και άρθρο 20 του ΚΕΚΣΕΕ



Αναστολή παραιτήσεων
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Η ισχύς της παραίτησης από σήµα της ΕΕ η οποία δηλώνεται στο Γραφείο µετά

την υποβολή αίτησης περί έκπτωσης του δικαιούχου του εν λόγω σήµατος

σύµφωνα µε το άρθρο 63 παράγραφος 1 εξαρτάται από την οριστική απόρριψη

ή την απόσυρση της αίτησης έκπτωσης.

Άρθρο 57 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ και άρθρο 17 παράγραφος 5 και παράγραφος 6 του ΚΕΚΣΕΕ

Κατάθεση αίτησης 

έκπτωσης
Αίτηση παραίτησης

Αίτηση έκπτωσης

σε περίπτωση έκπτωσης

Απόφαση έκπτωσης του δικαιούχου 

ΣΕΕ

Εγκυρότητα ΣΕΕ 

σε περίπτωση παραίτησης 



Αποσύρσεις και περιορισµοί
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Σαφήνεια Χωριστό έγγραφο

Άρθρο 8 παράγραφος 8 του ΚΕΚΣΕΕ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
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Προθεσµίες/Αναστολή

Γλώσσες / Μετάφραση

Αποδεικτικά στοιχεία

Συνέχιση της διαδικασίας

Ειδοποιήσεις

∆ιόρθωση / Ανάκληση



ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Υπόµνηµα των λόγων 
προσφυγής & 
Αντίκρουση 

Πλαίσιο για τις 
αντίθετες προσφυγές

Ισχυρισµοί, πραγµατικά 
περιστατικά, 

αποδεικτικά στοιχεία 
προσκοµιζόµενα για 
πρώτη φορά ενώπιον 

των ΤΠ

Νέοι απόλυτοι λόγοι 
απαραδέκτου

Εξέταση προσφυγών 
κατά προτεραιότητα

Οργάνωση των ΤΠ

Τίτλος V του ΚΕΚΣΕΕ



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 (προσχέδιο) 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/draft-guidelines-2017-wp-lr2



Σας ευχαριστώ για 

την προσοχή σας!

www.euipo.europa.eu


