
Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 (14:00 – 19:00)

Γιατί να το επιλέξω
Το Σεμινάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει τις αλλαγές που επήλθαν με τον 
νέο νόμο περί σημάτων Ν 4679/2020 μετά την ενσωμάτωση σε αυτόν των 
Οδηγιών 2015/2436 και 2004/48, οι οποίες διαχέονται στα περισσότερα 
άρθρα του νέου νόμου και θέτουν σε νέα βάση το δίκαιο των σημάτων στην 
Ελλάδα. Επίσης, το Σεμινάριο στοχεύει να καταδείξει πρακτικά θέματα που 
θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νέου νόμου καθώς και την πρακτική 
που ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ο αντίστοι-
χος Κανονισμός για το σήμα της Ε.Ε. Συνεπώς, στο Σεμινάριο παρουσιάζο-
νται και αναλύονται οι διατάξεις του νέου νόμου και ποιες αλλαγές επήλθαν 
συγκριτικά με τον προηγούμενο νόμο καθώς και πώς αυτές οι αλλαγές επη-
ρεάζουν την πρακτική ενασχόληση με το σήμα στην Ελλάδα.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς εν γένει που επιθυ-
μούν να ενημερωθούν για τις αλλαγές που επήλθαν στο νόμο περί σημά-
των Ν 4679/2020 μετά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 
2015/2436 και 2004/48.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγήτριας
Η Άννα Α. Ρούσσου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κά-
τοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στο 
Ιδιωτικό Δίκαιο και το Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Εργάζεται ως δικη-
γόρος με ειδίκευση στα θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ιδίως στον τομέα 
των σημάτων. Έχει αρθρογραφήσει στον νομικό Τύπο για θέματα σημάτων.
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Διάρκεια
5 ώρες

Πληροφορίες & εγγραφές:
T: 210 3678925 | E: edu@nb.org | www.nb.org

Κόστος Συμμετοχής
ΦΠ: 120 €, ΝΠ: 145 €

Τρόποι Παρακολούθησης

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Διάγραμμα ύλης
 � Αλλαγές στο στάδιο κατάθεσης και εξέτασης της δήλωσης του σήματος

  απάλειψη της υποχρέωσης γραφικής αναπαράστασης κατά την κατά-    

θεση του σήματος (άρθ. 2)

  ταξινόμηση των προϊόντων/υπηρεσιών (άρθ. 23)

  διαδικασία υποβολής και εξέτασης της δήλωσης του σήματος από την    

Διεύθυνση Σημάτων (άρθ. 20-24)

  κατάργηση του αυτεπάγγελτου προελέγχου για τα προγενέστερα

σήματα (άρθ. 24)

  επέκταση των απόλυτων λόγων απαραδέκτου (άρθ. 5)

  ανακοπή κατά της αποδοχής δήλωσης σήματος (άρθ. 25 επ.)

  τέλη (άρθ. 87)

 � Αλλαγές στο καταχωρημένο σήμα και την αξίωση λόγω προσβολής 
σήματος

  έναρξη προστασίας του σήματος (άρθ. 36)

  έκταση προστασίας του σήματος (άρθ. 7, 8, 9)

  κατάθεση σήματος από αντιπρόσωπο (άρθ. 10)

  ανανέωση του σήματος (άρθ. 36)

  διαδικασία έκπτωσης και ακυρότητας σήματος (άρθ. 49 επ.)

  αξίωση λόγω προσβολής του σήματος (άρθ. 38 επ.)

  ειδικότερες ρυθμίσεις (σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, μεταβα-

τικές διατάξεις)

 � Ρυθμίσεις αναφορικά με τα σήματα πιστοποίησης και τα συλλογικά 
σήματα

  ορισμός, λειτουργία και κύρια χαρακτηριστικά του σήματος

πιστοποίησης (άρθ. 56-63)

  κύρια χαρακτηριστικά του συλλογικού σήματος (άρθ. 64-70)

Ο νέος Ν 4679/2020 
περί Εμπορικών Σημάτων
Μετά την ενσωμάτωση των Οδηγιών 
(ΕΕ) 2015/2436 και 2004/48/ΕΚ 
και πρακτικές πτυχές της εφαρμογής του


