
Common Gateway (tmdn.org)



Τι μπορώ να βρω στο tmdn.org;

- Κόμβος για τα κοινά εργαλεία (login & ανακοινώσεις)

- Πληροφορίες για τη σύγκλιση πρακτικών (CP)

- Αναλυτική ενημέρωση για τις αλλαγές στην Εναρμονισμένη Βάση 
Δεδομένων (HDB)

- Σύντομα: κοινός λογαριασμός χρήστη και ανακατασκευή του 
ιστοχώρου



Αναζήτηση σημάτων
tmview.org

euipo.europa.eu/eSearch/



Πώς μπορώ να ψάξω στο tmview.org;

- Αναζήτηση με εικόνα

- Φίλτρα

- Μετάφραση όρων

- Μετάβαση στη σελίδα του γραφείου

- Ειδοποιήσεις



Πώς μπορώ να ψάξω στο euipo.europa.eu/eSearch/

- Αναζήτηση με εικόνα & άλλα κριτήρια

- Φίλτρα

- Μετάφραση όρων

- Ειδοποιήσεις

- Ενέργειες και επικοινωνία

- Αντίγραφα πιστοποιητικών



Αναζήτηση όρων
tmclass.tmdn.org



Πώς μπορώ να ψάξω στο ΤΜClass;

- Ταξινόμηση εναρμονισμένης βάσης

- Αναζήτηση όρων

- Αποθήκευση όρων σε λίστα

- Μεταφράσεις



Enforcement Database (EDB)



Τί είναι η EDB?

Δωρεάν, ασφαλής πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφορίων μεταξύ 
των ιδιοκτητών και των αρχών

Η EDB έχει νομική ισχύ: 
Βασίζεται στο άρθρο 2(1) of Regulation EU 386/2012 που καθορίζει τη 

λειτουργία του Παρατηρητιρίου



The tool allows right holders to 
generate their application for 

action (AFA) in the language they 
need

It allows right holders to create 
alerts for the enforcement 

authorities

The tool is free to use

Right holders can be informed 
about suspicious cases by the 

authorities
With little effort from right 

holders, the tool helps to better 
protect their products

Το εργαλείο βοηθά στη 
συμπλήρωση της 

αίτησης δράσης και την 
προωθεί στα ευρωπαϊκά 

τελωνεία 

Παρέχει τη δυνατότητα 
αποστολής ειδοποιήσεων στις 

αρχές

Είναι δωρεάν
Παρέχει ενημέρωση για ύποπτα 

προϊόντα από τις αρχές
Παροχή προστασίας της 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας με 
ελάχιστη προσπάθεια

What are the BENEFITS  for right  holders?
Οφέλη για τους δικαιούχους



Ποιοι συμμετέχουν;

A joint effort



Δημιουργία χρήστη στην EDB



EDB Κεντρική Οθόνη



EDB Στοιχεία Δικαιούχου



EDB Ταυτότητα Προϊόντων



TEXT

Customs applications for action



Integration with EU customs applications for action (AFA) system



Contact our EDB team under:

Observatory.edb@euipo.europa.eu


