ΕΚΤ{enterprise}
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,
ως εθνικός φορέας με σκοπό την ενίσχυση της
αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας, υποστηρίζει τη
μεταφορά και αξιοποίηση της έγκριτης γνώσης στην
οικονομία, τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τις
δημιουργικές βιομηχανίες.
Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
έργου “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,
Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων
και Ψηφιακού Περιεχομένου” με στόχο την παροχή
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και τη διευκόλυνση της ελληνικής
επιχειρηματικότητας www.epset.gr/SaaS

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | ΕΘΝΙΚO IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

• Δ: Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα
• Τ: 210 7273900 • F: 210 7246824 • E: ekt@ekt.gr
• www.ekt.gr
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Οδηγός
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Σήματος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο οδηγός αυτός διατίθεται με άδεια CC BY NC ND
Αναφορά - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα.

ΕΚΤ{elements}

ΒΗΜΑΤΑ
1 Προκαταρκτική έρευνα σήματος
στο μητρώο σημάτων του ΓΕΕΑ

Άρθρο 2

(CTM Registry) για παρεμφερή ή πανομοιότυπα σήματα.
Ο έλεγχος μπορεί να γίνει:
Από την ιστοσελίδα του Κοινοτικού Γραφείου (www.
oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_
SearchBasic?) ή
Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Γ.Γ.
Εμπορίου δηλ.: www.gge.gov.gr (Εμπορικά Σήματα –
Έλεγχος Κοινοτικών Σημάτων – Πρόσβαση στο αρχείο
των Κοινοτικών Σημάτων)

Οδηγία 2008/95/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου

•

«Το σήμα μπορεί να συνίσταται
από οποιαδήποτε σημεία επιδεχόμενα
γραφικής παράστασης, ιδίως δε από
λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του
ονόματος προσώπων, από σχέδια,
γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του
προϊόντος ή της συσκευασίας του,
εφόσον τα σημεία αυτά μπορούν από
τη φύση τους να διακρίνουν τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα
αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων
επιχειρήσεων.»

2 Εύρεση αντιπροσώπου (προαιρετικά)

Το κοινοτικό
σήμα κατατίθεται
ενώπιον του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς
(ΓΕΕΑ) και έχει ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η διάρκεια καταχώρισης κοινοτικού σήματος είναι δέκα έτη
από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η καταχώριση
μπορεί να ανανεωθεί για δεκαετείς περιόδους με την πληρωμή του κατάλληλου τέλους.

•

Η αντιπροσώπευση είναι προαιρετική για την κατάθεση
της αίτησης από οποιονδήποτε αιτούντα αλλά καθίσταται
υποχρεωτική για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν
έχουν έδρα/ κατοικία εντός Ευρωπαικής Ένωσης μόνο
για τα μεταγενέστερα στάδια της πορείας εξέτασης της
αίτησης.
Σε περίπτωση επιλογής διορισμού αντιπροσώπου, στο
πληρεξούσιο δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής, ούτε η προσκόμιση νομιμοποιητικών
εγγράφων.

περισσότερα...
Η εκπροσώπηση ενώπιον του ΓΕΕΑ
αναλαμβάνεται από επαγγελματίες αντιπροσώπους οι οποίοι πρέπει να εμπίπτουν
σε μία από τις ακόλουθες 2 κατηγορίες:
• Δικηγόροι δικαιούμενοι να ασκούν
δικηγορία σε κράτος μέλος σε θέματα
σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων,
οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή
• Πληρεξούσιοι εγγεγραμμένοι στον
κατάλογο που τηρεί το ΓΕΕΑ.

3 ΗΕπιλογή
γλωσσών
αίτηση πρέπει να κατατεθεί σε οποιαδήποτε από τις
20 γλώσσες της ΕΕ («πρώτη γλώσσα»). Επιπλέον, πρέπει
να προσδιορισθεί μια δεύτερη γλώσσα, υποχρεωτικά
1 από τις 5 γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ (Ισπανικά-ES,
Γερμανικά-DE, Αγγλικά-EN, Γαλλικά-FR ή Ιταλικά-IT)

περισσότερα...
Οι κωδικοί ISO που αποτελούνται από
2 γράμματα (καθορισμένοι για την ανα-

• Έγχρωμο σήμα αυτό αφεαυτού: σημαίνει ότι
γνώριση των γλωσσών από τον Διεθνή
Οργανισμό Τυποποίησης) μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στο ειδικό τετραγωνίδιο της αίτησης. Σε μεταγενέστερο
στάδιο δίνεται η δυνατότητα υποβολής
μετάφρασης στη δεύτερη γλώσσα α)
του καταλόγου προϊόντων & υπηρεσιών, β) των στοιχείων προσδιορισμού
των χρωμάτων (εάν υπάρχουν), γ) της
περιγραφής του σήματος (εάν υπάρχει)
δ) της παραίτησης/disclaimer (εάν
υπάρχει).

4 Προετοιμασία της αίτησης
για το κοινοτικό σήμα

α Αιτών

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, προσδιορίζονται στο επισυναπτόμενο φύλλο, υπό τον τίτλο <<ονοματεπώνυμο του
αιτούντος». Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει
να αναφέρεται η επίσημη επωνυμία του εν λόγω νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του νομικού τύπου αυτού (Ανώνυμη Εταιρία, Incorporated, Sociedad
Anonima» κλπ.).

β

δ

Αριθμός Αναγνώρισης Εάν στον αιτούντα έχει
ήδη χορηγηθεί αριθμός αναγνώρισης από το ΓΕΕΑ, τότε
αρκεί να αναφέρει τον εν λόγω αριθμό και το ονοματεπώνυμο του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών πρέπει
να συμπληρώσει τα στοιχεία του αναλυτικά στην αίτηση.

ζητείται προστασία σήματος για ένα ή περισσότερα
χρώματα, ανεξαρτήτως ειδικού σχήματος ή διάταξης.
Τα χρώματα πρέπει να αναφέρονται με λέξεις στον κατάλληλο χώρο. Πρέπει να κατατεθεί απεικόνιση του(των)
χρώματος(των). Η γραπτή περιγραφή από μόνη της δεν
αρκεί.

• Το ηχητικό σήμα πρέπει να απεικονίζεται σε συ-

νημμένο έγγραφο χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες
μεθόδους αναπαραγωγής ήχου με τη χρήση γραφικών,
ειδικότερα την τυποποιημένη σημειογραφία. Η περιγραφή δεν αρκεί. Ηλεκτρονικά ηχητικά αρχεία μπορούν
να επισυναφθούν μόνο μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής κατάθεσης(e-filing)

• Άλλo: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα άλλα

είδη σήματος που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που
αναφέρονται ρητώς, όπως είναι τα ολογράμματα, σήματα θέσης, σήματα κίνησης, κλπ.

ε

ντων ή υπηρεσιών που θα διακρίνει). Το ΓΕΕΑ συνιστά
τη χρήση της ορολογίας της ταξινόμησης της Νίκαιας,
του αλφαβητικού καταλόγου ο οποίος καταρτίσθηκε
με βάση την ταξινόμηση αυτή και των όρων που έχουν
ήδη εγκριθεί από το ΓΕΕΑ, οι οποίοι μπορούν να αντιγραφούν από τη βάση δεδομένων Euroace (διατίθεται
στη διεύθυνση http://oami.eu.int/en/database/europa.
htm).

στ Δυνατότητα περιγραφής/παραίτησης από
στοιχεία σήματος (disclaimer)

Προαιρετικά, η αίτηση μπορεί να περιέχει περιγραφή
του σήματος και παραίτηση από ένα ή περισσότερα
στοιχεία του σήματος (disclaimer) για το οποίο
δεν διεκδικούνται αποκλειστικά δικαιώματα (π.χ σε
περιπτώσεις που κάποιο από τα στοιχεία εμπεριέχεται
σε σήμα ήδη κατοχυρωμένο από τρίτον).

Κατηγοριοποίηση σήματος
Η αίτηση μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα είδη σήματος:

• Λεκτικό σήμα: είναι ένα δακτυλογραφημένο σήμα

(συνήθης γραμματοσειρά) χωρίς ειδικά γραφικά στοιχεία. Το σήμα πρέπει να δακτυλογραφείται ή να τυπώνεται στον κατάλληλο χώρο. Το Γραφείο καταχωρεί ένα λεκτικό σήμα στη βάση δεδομένων του και το δημοσιεύει
όπως αυτό εμφανίζεται στην αίτηση, διατηρώντας, δηλαδή, τα κεφαλαία και πεζά γράμματα, καθώς και άλλα
σύμβολα που εμφανίζονται στο έντυπο και χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη γραμματοσειρά του ΓΕΕΑ.

ζ

αποτελείται αποκλειστικά
από στοιχεία απεικόνισης, συνδυασμούς λεκτικών και
απεικονιστικών ή άλλων γραφικών στοιχείων, λεκτικά
στοιχεία σε στυλιζαρισμένη γραμματοσειρά ή λεκτικά
στοιχεία σε περισσότερες από μία σειρές (το σύνολο
των στοιχείων μπορεί να είναι έγχρωμα ή μη) ή να αποτελείται αποκλειστικά από έγχρωμα λεκτικά στοιχεία.
του σχήματος (περιλαμβανομένων των περιεκτών, της
συσκευασίας και του προϊόντος αυτού καθαυτού). Η
αναπαράσταση που παρέχεται στο συνημμένο έγγραφο
μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι αναπαραστάσεις του
σχήματος.

Δυνατότητα διεκδίκησης προτεραιότητας/
αρχαιότητας Εάν ο αιτών επιθυμεί να διεκδικήσει

προτεραιότητα για μία ή περισσότερες προγενέστερες
αιτήσεις, πρέπει να αναφέρει τον αριθμό της αίτησης
(εάν υπάρχει), την ημερομηνία και τη χώρα υποβολής
της προγενέστερης αίτησης. Εάν διεκδικείται αρχαιότητα,
πρέπει να αναφέρονται η φύση της καταχώρησης (εθνικό
ή διεθνές σήμα), ο αριθμός καταχώρησης, η ημερομηνία
κατάθεσης και το κράτος μέλος στο οποίο αυτή ισχύει.
Η προτεραιότητα μπορεί επίσης να διεκδικηθεί εντός
δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης ενώ η
αρχαιότητα μπορεί να διεκδικηθεί και οποιαδήποτε
στιγμή μετά την καταχώρηση του κοινοτικού σήματος.
Τα δικαιολογητικά για την προτεραιότητα (π.χ. επικυρωμένο
αντίγραφο κατάθεσης εθνικού σήματος) και την αρχαιότητα
θα πρέπει επίσης να αποσταλούν στο ΓΕΕΑ.

• Σήμα απεικόνισης:

• Τρισδιάστατο σήμα: είναι ένα σήμα τρισδιάστα-

Προσδιορισμός των κλάσεων στις οποίες
θα δηλωθεί το σήμα (δηλ, καθορισμός προϊό-

η

Δυνατότητα μετατροπής δυνάμει του
πρωτοκόλλου της Μαδρίτης Προκειμένου να
εξεταστεί η μετατροπή διεθνούς καταχώρησης η οποία
έχει ακυρωθεί από το διεθνές γραφείο (WIPO) με αίτημα

του γραφείου προελεύσεως, η αίτηση για το κοινοτικό
σήμα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική αναφορά.

θυνση http://www.oami.europa.eu ενώ είναι επίσης
διαθέσιμη στις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών. Το ΓΕΕΑ εκδίδει αποδείξεις
παραλαβής για τις αιτήσεις που λαμβάνει.

περισσότερα...
• Για την αναπαράσταση των μη λεκτικών σημάτων πρέπει να χρησιμοποιείται συνημμένο
έγγραφο.
• Έγχρωμο σήμα: Υποδηλώνεται η ιδιότητα της
απεικόνισης ως έγχρωμης ενώ συνιστάται η
αναφορά στους διεθνείς τυποποιημένους
κωδικούς χρωμάτων.
• Συλλογικό σήμα: Αίτηση για κοινοτικό συλλογικό σήμα μπορούν να υποβάλλουν μόνο
οι ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσιών ή εμπόρων καθώς και
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στην
αίτηση πρέπει να αναφέρεται εάν οι κανονισμοί που διέπουν τη χρήση του συλλογικού
σήματος υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, ή
εάν θα αποσταλούν στη συνέχεια.
• Δικαίωμα προτεραιότητας (Άρθρο 29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009): Ο νομοτύπως καταθέσας αίτηση σήματος σε ένα ή για
ένα από τα κράτη μέλη της σύμβασης των
Παρισίων ή της συμφωνίας για τη σύσταση
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή ο
διάδοχός του, έχει δικαίωμα προτεραιότητας
προκειμένου να καταθέσει αίτηση κοινοτικού
σήματος για το ίδιο σήμα και για προϊόντα ή
υπηρεσίες ταυτόσημες ή εμπεριεχόμενες σε
εκείνες για τις οποίες έχει κατατεθεί η αίτηση
αυτή, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία
κατάθεσης της πρώτης αίτησης
• Διεκδίκηση της αρχαιότητας του εθνικού
σήματος (Άρθρο 34 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
207/2009): Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος καταχωρισμένου σε ένα κράτος μέλος,
συμπεριλαμβανομένου σήματος καταχωρισμένου στο έδαφος της Μπενελούξ ή προγενέστερου σήματος που αποτέλεσε αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης με ισχύ σε ένα
κράτος μέλος, ο οποίος καταθέτει αίτηση
ταυτόσημου σήματος προκειμένου να καταχωρισθεί ως κοινοτικό για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες
είχε καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα ή
εμπεριεχόμενες σ’ αυτές, δύναται να διεκδικήσει, για το κοινοτικό σήμα, την αρχαιότητα
του προγενέστερου σήματος όσον αφορά το
κράτος μέλος στο οποίο ή για το οποίο έχει
καταχωρισθεί.

περισσότερα...
Τα συμπληρωμένα έντυπα των αιτήσεων μπορούν, κατ’ επιλογή του αιτούντα:
1. να αποστέλλονται απευθείας στο ΓΕΕΑ στο
Αλικάντε, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Office for Harmonization in the Internal Market
Receiving Unit
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spain
2. Nα παραδίδονται αυτοπροσώπως στον
χώρο υποδοχής του Γραφείου, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας
3. Να διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
μόνον στον ακόλουθο αριθμό φαξ του
ΓΕΕΑ: (+34) 965 131 344

6 Πληρωμή των τελών

Τα τέλη της αίτησης ενός κοινοτικού σήματος είναι τα
κάτωθι και η πληρωμή τους γίνεται εντός μηνός από
την κατάθεση της αίτησης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝ

•

για ηλεκτρονική κατάθεση (e-filing)

900€

•

για μη ηλεκτρονική κατάθεση

1.050€

Για κάθε πρόσθετη κλάση

150€

Βασικό τέλος αίτησης ενός συλλογικού
κοινοτικού σήματος

1.800€

Για κάθε πρόσθετη κλάση συλλογικού
κοινοτικού σήματος

300€

Το ΓΕΕΑ δεν εκδίδει τιμολόγια για τα τέλη κατάθεσης

περισσότερα...
Οι μεταφορές χρηματικών ποσών μπορούν να
πραγματοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΓΕΕΑ:
1.

5 Κατάθεση
της αίτησης
Η αίτηση συμπληρώνεται απευθείας από τον αιτούνται
και μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά μέσω της
υπηρεσίας e-filing είτε να αποσταλεί σε έντυπη μορφή
στο ΓΕΕΑ. Η αίτηση διατίθεται δωρεάν και μπορεί να
τηλεφορτωθεί από την ιστοσελίδα του ΓΕΕΑ στη διεύ-

ΕΥΡΩ

Βασικό τέλος κατάθεσης (για αιτήσεις που
αφορούν έως και τρεις κλάσεις προϊόντων
και υπηρεσιών):

2.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Αριθμός λογαριασμού: 0182-559690-0092222222 Swift code(BIC):
BBVAESMMXXX\
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222
LA CAIXA
Αριθμός λογαριασμού: 2100-235301-0700000888 Swift code(BIC):
CAIXESBBXXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888

