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Στα πλαίσια της παγκόσμιας εκστρατείας για την προστασία των
Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από την αντιγραφή και
την πειρατεία, δραστηριοποιούνται και οι παρακάτω εθνικοί φορείς:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.)
Το ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π. αντικατέστησε και αποτελεί τη συνέχεια του
ΣΥ.Κ.Α.Π. με αναβαθμισμένο ρόλο και είναι το Κέντρο Συντονισμού
των δράσεων των ελεγκτικών μηχανισμών για το παράνομο εμπόριο και
την πειρατεία.
Συντονιστικό Κέντρο για την Εποπτεία της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου
Πλατεία Κάνιγγος, ΤΚ 10181 Αθήνα
Τηλ.: 210 3893500, 210 3893320, Fax: 210 3823814
Email: sykap@gge.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ( Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε)
Η Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων, είναι αρμόδια για
ελέγχους και έρευνες που αφορούν στην προστασία των Δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Για τα αδικήματα κατά της πνευματικής
ιδιοκτησίας η δίωξη γίνεται αυτεπαγγέλτως και για τα αδικήματα κατά
της βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατ’ έγκληση του δικαιούχου. Επιπλέον,
στην εκδοθείσα, κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.2121/93, Κ.Υ.Α 10100/
Δ3Β/4020/2007, η Ε.Γ ΣΔΟΕ ορίζεται ως αρμόδια για την έκδοση
καταλογιστικών πράξεων αναφορικά με τα αδικήματα προσβολής
δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, η Ε.Γ ΣΔΟΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις:
• των άρθρων 51 και 100 του ν. 4497/2017, ορίζεται ως ελέγχουσα
αρχή για την ορθή άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
και συμμετέχει στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και
Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.)
• του ν. 4512/2018 συμπεριλαμβάνεται στις εποπτεύουσες αρχές για
τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων
καθώς και
• των ν. 4155/2013 και ν. 4177/2013 ορίζεται ως αρμόδια για την
ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και δίωξης του
παρεμπορίου (απομιμητικά, παραποιημένα, πειρατικά).

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Οι Τελωνειακές αρχές μπορούν να αναστείλουν τη χορήγηση άδειας
παραλαβής ή να δεσμεύσουν εμπορεύματα για τα οποία έχουν υπόνοιες
ότι παραβιάζουν ΔΔΙ, δρώντας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν κατάθεσης
αίτησης παρέμβασης του δικαιούχου.
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
www.aade.gr
Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών,
Τμήμα Γ΄ - Τελωνειακών Αντιπροσώπων,
Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων &
Απαγορεύσεων και Περιορισμών
Τηλ.:210 6987442, Email:dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων, Τμήμα Γ’
– Δίωξης Λαθρεμπορίου & Οργανωμένου Εγκλήματος
Τηλ.: 210 7259329, Email: rilod33b@otenet.gr
04/2018

Ε. Γ. Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
www.minfin.gr
Τηλ.: 210 3401020, 1279, 1260
Email: kyd2@sdoe.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή – Σήματα - Μεσίτες ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας κ.α. διατάξεις» σε ότι
αφορά τα «απομιμητικά προϊόντα» και του Ν. 2121/1993 «Πνευματική
ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3524/2007.
Οι Υπηρεσίες της, επιλαμβάνονται το χειρισμό σχετικών υποθέσεων
με τη διενέργεια προανακρίσεων, στο πλαίσιο των οποίων διεξάγουν
έρευνες και κατασχέσεις και σχηματίζουν δικογραφίες σε βάρος των
παραβατών της ως άνω ισχύουσας νομοθεσίας, παραπέμποντάς τους
ενώπιων των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών για την άσκηση ποινικής
δίωξης.
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
Τμήμα Οργανωμένου Οικονομικού
& Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 101 77
Τηλ.: 2131520780 Fax: 2131527502
Email: dda2@astynomia.gr

INNOVACCESS
A European Network of National
Intellectual Property Offices

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
“Οι θέσεις που εκφράζονται είναι αυτές των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.“

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS (EEN-Hellas)
Το EEN-Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης
επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα, μέλος του ευρωπαϊκού
δικτύου EEN. Παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής
συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για
την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες
για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Καινοτομία. Το ΕΕΝHellas υποστηρίζει επίσης τις επιχειρήσεις σε θέματα προστασίας,
διαχείρισης και εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας.

www.innovaccess.eu

Το έργο VIP4SME χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
HORIZON 2020, Έρευνα και Καινοτομία,
συμφωνία Νο 641012.

Συγχρηματοδοτείται
από

Ο διαδικτυακός τόπος INNOVACCESS διοικείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις
ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), με την καθοδήγηση που παρέχεται από τη Γενική
Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εμπορικό σήμα είναι οποιοδήποτε σύμβολο που
μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη διάκριση αγαθών και υπηρεσιών
μιας εταιρίας από αυτά άλλων εταιριών.
Η καταχώρηση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον
δικαιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του με
κάθε τρόπο, για παράδειγμα στα προϊόντα του, στις
συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό και επιτυγχάνεται
μ’αυτήν:
• 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.
Η διάρκεια του αποκλειστικού αυτού δικαιώματος είναι
δεκαετής με απεριόριστη δυνατότητα ανανέωσης ανά
δεκαετία, με καταβολή τέλους.
Η αίτηση εμπορικού σήματος υποβάλλεται στη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Κατανωλωτή,
Διεύθυνση Σημάτων.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Κατανωλωτή,
Διεύθυνση Σημάτων
Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα
www.gge.gov.gr
Τηλ.: 2103893419
E-mail: emporika-simata@gge.gr

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) χορηγείται στο δικαιούχο

για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και
επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής (για 20 έτη).
Πιστοποιητικό
Υποδείγματος
Χρησιμότητας
(ΠΥΧ) χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα
αντικείμενα που είναι νέα, βιομηχανικά εφαρμόσιμα
και δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα (για 7 έτη).
Πιστοποιητικό Βιομηχανικού Σχεδίου χορηγείται για
ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό
χαρακτήρα (για 25 έτη).
Οι παραπάνω τίτλοι προστασίας εξασφαλίζουν την
κυριότητα μιας εφεύρεσης/σχεδίου και παρέχουν στον
κάτοχό του το αποκλειστικό, χρονικά περιορισμένο,
δικαίωμα για την παραγωγική εκμετάλλευσης τους.
Οι δημοσιευμένοι τίτλοι αποτελούν επίσης πηγές
τεχνολογικής πληροφόρησης γιατί:
• παρέχουν πληροφορίες για τη στάθμη της προγενέστερης
τεχνικής και την τεχνολογική εξέλιξη
• ερευνούν τις κινήσεις των ανταγωνιστών στο χώρο της
βιομηχανίας
• αποτρέπουν τις παραβιάσεις δικαιωμάτων τρίτων
Οι αιτήσεις των τίτλων προστασίας και των ερευνών
τεχνολογικής
πληροφόρησης
κατατίθενται
στον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης),
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
www.obi.gr
Τηλ.: 80011-08108, 210 6183500, 210 6183580
E-mail: info@obi.gr

Με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται
κάθε πρωτότυπο δημιούργημα λόγου, τέχνης ή
επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή,
π.χ. γραπτά ή προφορικά κείμενα, μουσικές συνθέσεις,
θεατρικά έργα, οπτικοακουστικά έργα, έργα εικαστικών
τεχνών, φωτογραφίες, μεταφράσεις, λογισμικό κ.ά.
Οι πνευματικοί δημιουργοί έχουν περιουσιακής και ηθικής
φύσεως δικαιώματα.
Στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν υφίσταται η
έννοια της κατοχύρωσης. Τα δικαιώματα του δημιουργού
ενός έργου, που απορρέουν από το δίκαιο της πνευματικής
ιδιοκτησίας, υφίστανται από τη στιγμή που δημιουργείται
το έργο, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και διαρκούν όσο
η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά τον θάνατό του.
Εκτός από τα πνευματικά δικαιώματα υπάρχουν και τα
συγγενικά δικαιώματα, τα οποία αναγνωρίζονται σε φυσικά
ή νομικά πρόσωπα που συμβάλλουν στην υλοποίηση και
στη διάδοση του έργου, όπως οι ερμηνευτές - εκτελεστές
καλλιτέχνες, οι παραγωγοί υλικών φορέων ήχου ή/και
εικόνας, οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και οι εκδότες.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) www.opi.gr.

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα
www.opi.gr
Τηλ.: 213 2147800
E-mail: legal@opi.gr, info@opi.gr

