
Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου

Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής  

Ιδιοκτησίας

e-mail: georgopoulou@gge.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ



ΕΝΝΟΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

• κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να 

διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης 

από εκείνα άλλων επιχειρήσεων

π.χ. λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα,

απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί,

χρώματα, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών

φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας

του.



ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταξινόμηση της Διεθνούς Συνθήκης της 

Συμφωνίας της Νίκαιας

1  - 34 κλάση: Ταξινόμηση Προϊόντων

35 – 45 κλάση: Ταξινόμηση Υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε τους τίτλους των κλάσεων ή 

προτιμότερο τα συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες.



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Αναγνωρίζεται η προέλευση του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας από τον καταναλωτή

Διαφημίζεται το προϊόν ή η υπηρεσία και 
προσελκύονται νέοι πελάτες

Προωθείται η ανταγωνιστικότητα

Εγγυάται την προέλευση του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας και συνακόλουθα την ποιότητα αυτών



ΣΗΜΑ:                                ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 

ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                             ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.Μ.Η.   

(ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:       ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.Μ.Η.

(ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α      «ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

• ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  «TEGASI E.E.»

• Σ Η Μ Α «TEGASI» και απεικόνιση

• Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α               «Μεταλλοστεγαστική Ανώνυμη Κατασκευαστική

Τεχνική Εμπορική Βιοτεχνική Εταιρεία»

• ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ    «ΜΕΤΑΛΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ Α.E.»

• Σ Η Μ Α «ΜΕΤΑΛΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και απεικόνιση

• Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α                «PETROCOLL ΑΝΩΝΥΜH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚH KAI  ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ»

• ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ    «PETROCOLL Α.B.Ε.E.»

• Σ Η Μ ΑΤΑ «PETROCOLL », «ARMOPLAST», «BAUER»,  «BRUKEN», 

«HAXIT», «MONOFLEX», «CRYSTAL», «SUPERFLEX»



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

• υποχρέωση κατάθεσης είτε στο Υπουργείο, είτε ηλεκτρονικά

διαδικτυακός τόπος: www.gge.gov.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΣ

• πλήρη στοιχεία καταθέτη, τυχόν πληρεξουσίου δικηγόρου ή  αντικλήτου 
(πρόσωπο που δέχεται έγγραφα) καθώς και στοιχεία επικοινωνίας αυτών

• προαιρετικός ο διορισμός δικηγόρου

• απεικόνιση σήματος

• καταβολή τέλους, ανάλογα με τις κλάσεις προϊόντων/υπηρεσιών

• τύπος σήματος: λεκτικό, με απεικόνιση, έγχρωμο, συσκευασία, 

αριθμός, τρισδιάστατο, ηχητικό,συλλογικό.

• απόδοση  του λεκτικού μέρους του σήματος σε ελληνική ή λατινική γραφή, 
εφόσον κατατίθεται σε άλλη π.χ. κινέζικη, κυριλλική, αραβική κ.λ.π.

• κλάσεις: αναγραφή  του αριθμού της κλάσης και του τίτλου αυτής ή των 
συγκεκριμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

http://www.gge.gov.gr/


ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Εξέταση απόλυτων & σχετικών λόγων απαραδέκτου σήματος

Εντός μηνός η έγκριση του σήματος, αν δεν υφίσταται λόγος 

απαραδέκτου.

Αν υφίσταται λόγος απαραδέκτου, αποστολή επιστολής στον 

καταθέτη μέσω e-mail

Δυνατότητες καταθέτη

Ι. Ανάκληση δήλωσης ή περιορισμός προϊόντων/υπηρεσιών ή  

παρατηρήσεις προς τον εξεταστή, εντός μηνός.

ΙΙ. Μη απάντηση  = απόρριψη δήλωσης ή εν μέρει αποδοχή 

αυτής (σε περίπτωση που ο εξεταστής 

ζήτησε περιορισμό).

ΙΙΙ. Πειστικές παρατηρήσεις ή περιορισμός προϊόντων 

/υπηρεσιών = Αποδοχή εν όλω ή εν μέρει της δήλωσης. 

Δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε. της απόφασης επί της 

δήλωσης σήματος και κοινοποίηση της αρνητικής  ή  

εν μέρει δεκτής απόφασης στον καταθέτη ηλεκτρονικά.



ΤΙ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΣΗΜΑ (απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου)

- μη δεκτικό γραφικής παράστασης

- στερείται διακριτικού χαρακτήρα

- δηλώνει είδος, ποιότητα, ιδιότητες ποσότητα, γεωγραφική 

προέλευση, χρόνο παραγωγής, άλλα χαρακτηριστικά προϊόντος ή 

υπηρεσίας

- κοινόχρηστη λέξη ή σημείο

- σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι

απαραίτητο για ένα τεχνικό αποτέλεσμα ή δίνει ουσιαστική αξία στο 

προϊόν

- αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη

- παραπλανητικό για το κοινό ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική

προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας

- εμπεριέχει ή συνίσταται σε ΠΟΠ ή ΠΓΕ

- εμπεριέχει ή συνίσταται σε όνομα κράτους - σημαίες – εμβλήματα – σύμβολα –

θυρεοί – επισήματα κρατών (άρ. 6τρις  της Σύμβασης των Παρισίων)

- σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος 

(π.χ. θρησκευτικά σύμβολα – παραστάσεις – λέξεις)

- κακόπιστη κατάθεση ή αντίθετη στην καλή πίστη



ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• «MAFIA» «ΔΩΡΕΑΝ» «HOOLIGAN»

• «ΑΡΙΣΤΟ» «ΑΛΦΑ-ΑΛΦΑ» «ΠΑΜΦΘΗΝΟ»   



ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΌΧΙ                                                                    ΝΑΙ



ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΩΣ ΣΗΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

 ταυτίζεται ή μοιάζει με προγενέστερο σήμα                    Εξετάζονται

που διακρίνει ίδια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες      αυτεπάγγελτα

 ταυτίζεται ή μοιάζει με σήμα φήμης                                από εξεταστή

ανεξάρτητα αν διακρίνει ίδια ή ανόμοια προϊόντα

 προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα           Εξετάζονται κατόπιν

τρίτου επί διακριτικού γνωρίσματος                  ενδίκου μέσου του

που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές              δικαιούχου

 προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα           προγενεστέρου 

της προσωπικότητας τρίτου                              δικαιώματος

 προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα           από Δ.Ε.Σ.

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΗΜΑΤΩΝ



FORΜΑ          #   FORΜΑ PIZZA

FORMA TOAST

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

#  LAURA NOBILIS 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΗΜΑΤΩΝ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ

1 μήνας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΕΚΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Site Γ.Γ.Ε.
ΌΧΙ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ Ή

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

3 μήνες



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

1 μήνας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΚΤΗ

Ή

ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ

Ή

ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΣΤΟ SITE Γ.Γ.Ε.

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗ

ηλεκτρονικά

1 μήνας



Δ.Ε.Σ.

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 Άσκηση προσφυγής εντός 60 ή 90 ημερών (για αλλοδαπούς 
καταθέτες) από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

 Δημοσίευση περίληψης της απόφασης που δέχεται το σήμα στο 
διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.

ή

 Κοινοποίηση απορριπτικής (εν όλω ή εν μέρει) απόφασης στο 
διάδικο.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ Δ.Π.Αθ.

 εντός 60 ή 90 ημερών (για αλλοδαπούς καταθέτες) από την 
κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. 

(υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου)



Δ.Ε.Σ.
ΑΝΑΚΟΠΗ

(υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου)
- ασκείται 3 μήνες από δημοσίευση στο 

διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε, για 

απόλυτους ή σχετικούς λόγους 

απαραδέκτου από όποιον έχει έννομο 

συμφέρον. 

- Απόδειξη χρήσης σήματος ανακόπτοντα, εφόσον το ζητήσει ο 

καταθέτης και έχει συμπληρωθεί 5ετία

από καταχώριση- Μη απόδειξη χρήσης σήματος

ανακόπτοντα επιφέρει απόρριψη ανακοπής.

- κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης στους διαδίκους             

- 60 ή 90 (για αλλοδαπό διάδικο) ημέρες από την κοινοποίηση 
απόφασης, άσκηση προσφυγής στο ΔΠΑθ.



Δ.Ε.Σ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Ή ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

(υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου)

Έκπτωση

 όταν το σήμα δεν χρησιμοποιείται για 5 συνεχή

χρόνια από καταχώριση ή

 όταν έχει καταστεί κοινόχρηστη  λέξη ή συνήθης

εμπορική επωνυμία του διακρινόμενου 

προϊόντος/υπηρεσίας.



Δ.Ε.Σ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Ή ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

(υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου)

Ακυρότητα

Για όλους τους λόγους (απόλυτους & σχετικούς) 

απαραδέκτου.

- κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης στους διαδίκους             

- 60 -90 (για αλλοδαπό διάδικο) ημέρες από την 

κοινοποίηση της απόφασης, άσκηση προσφυγής στο ΔΠΑθ

- Τελεσιδικία της απόφασης επιφέρει διαγραφή του

σήματος από το μητρώο σημάτων. 



Δ.Ε.Σ.

(3/μελής σύνθεση)

Πρόεδρος: Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ.

Υπάλληλος της Γεν.Γραμ.Εμπ. κατηγορίας ΠΕ, κατά προτίμηση πτυχιούχος 

νομικής ή κατηγορίας ΤΕ, με προηγούμενη απασχόληση στον κλάδο των 

σημάτων.

Υπάλληλος του Δημόσιου Τομέα, πλην της Γεν.Γραμ.Εμπ.,

κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχος νομικής .

Ανανέωση της 2/ετούς θητείας τους άπαξ από τον Υπουργό.

Αρμοδιότητες

 Εξέταση ενδίκων μέσων (ανακοπών, ενδικοφανών προσφυγών, 

αιτήσεων έκπτωσης ή ακυρότητας, παρεμβάσεων) και κάθε διαφοράς 

που ανακύπτει μεταξύ Υπηρεσίας Σημάτων και καταθετών ή δικαιούχων

σήματος.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

 ΑΣΤΙΚΗ

 ΠΟΙΝΙΚΗ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

 10ετής διάρκεια προστασίας για όλα τα

είδη σήματος: ΕΘΝΙΚΟ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ

 απεριόριστες ανανεώσεις κάθε 10 χρόνια

με καταβολή τέλους



ΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

στα Πολιτικά Δικαστήρια

συντηρητική

κατάσχεση

εμπορευμάτων

δημοσίευση

απόφασης

στον τύπο

απαγόρευση

κυκλοφορίας

απειλή

χρηματικής ποινής

ή/και

προσωπικής κράτησης

αφαίρεση

των σημάτων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

άρση

προσβολής

αποκατάσταση

ηθικής

βλάβης

παράλειψη

στο

μέλλον

αποζημίωση δημοσίευση

απόφασης

στον τύπο

αφαίρεση των σημάτων

ή/και καταστροφή

των προϊόντων

ή των σημάτων

ΑΓΩΓΗ ΑΡΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ



ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ποινές

 Ηθική βλάβη 7.000,00 €

 Προσωπική κράτηση 3 μηνών και χρηματική ποινή 2.000,00€ για κάθε μελλοντική προσβολή

 Κατάσχεση των παραποιημένων προϊόντων

Δημοσίευση περίληψης απόφασης



ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ποινές

 Παύση χρήσης

 Χρηματική ποινή 1.000,00€ και προσωπική κράτηση 1 μηνός για κάθε μελλοντική προσβολή

Δημοσίευση περίληψης απόφασης



ΠΟΙΝΕΣ

 παραποίηση ξένου σήματος

 χρήση εν γνώσει παραποιημένου σήματος

 επίθεση σε προϊόντα ή αντικείμενα του εμπορίου εν γνώσει ξένου σήματος

 απομίμηση σήματος προς παραπλάνηση των καταναλωτών ή χρήση εν γνώσει τέτοιου 

σήματος

 πώληση εν γνώσει ή έκθεση προς πώληση ή κυκλοφορία προϊόντων με σήμα 

παραποιημένο ή απομιμητικό 

 χρήση εν είδη σήματος των εμβλημάτων και των συμβόλων του ελληνικού κράτους 

και κάθε αρχής ως και θρησκευτικών συμβόλων

ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 φυλάκιση 6 μηνών τουλάχιστον 

 χρηματική ποινή τουλάχιστον 6.000,00 €

 Σε εμπορική κλίμακα εκμετάλλευση συνεπάγεται  φυλάκιση 2 ετών τουλάχιστον 

και χρηματική ποινή από 6.000,00 έως 30.000,00 €



ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

www.wipo.int

ΕΛΛΑΔΑ WIPO
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CN

RU

KR

JP
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TR

CY
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προϋπόθεση η κατάθεση ή καταχώριση ίδιου εθνικού σήματος 

από τον ίδιο δικαιούχο για ίδια ή λιγότερα προϊόντα ή υπηρεσίες
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ

2 ΜΗΝΕΣ



ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ  ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΗΝ  Ε.Ε. (Ο.Η.Ι.Μ.)

www.oami.europa.eu

ΟΗΙΜ

Εξέταση

μόνο

απόλυτων

λόγων 

απαραδέκτου

απόρριψη

ή

έγκριση 

από ΟΗΙΜ

Καταθέτης

από

οποιαδήποτε

χώρα

Αίτηση 

σήματος

(ηλεκτρονι

κά ή 

ταχυδρομι-

κά)

ενιαία προστασία

και 

στις 28

Χώρες της Ε.Ε.



ΤΕΛΗ

 ΕΘΝΙΚΟ: 110,00 € για 1η κλάση + 20,00 €

για κάθε επόμενη μέχρι 10 κλάσεις

προϊόντων/υπηρεσιών

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ: 1050,00 € (έγχαρτη κατάθεση μέχρι 3 κλάσεις)

(OHIM) 900,00 € (ηλεκτρονική κατάθεση μέχρι 3 κλάσεις)

150,00 € για κάθε επόμενη κλάση

(τόσο στην ηλεκτρονική, όσο και στην έγχαρτη κατάθεση)

 ΔΙΕΘΝΕΣ:  ατομικό (κάθε χώρα το δικό της) ή ορισμένο

(WIPO) (100  chf) τέλος σε CHF (ελβετικά φράγκα), σε

συνάρτηση με τις κλάσεις.



ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σκοπός: εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών

προστασία των συμφερόντων των παραγωγών

ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ελληνικών επιχειρήσεων



ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ         www.gov.gge.gr 

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ          210 3893339

ΣΗΜΑΤΑ Ε.Ε.                  210 3893395

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ          210 3893469

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Πλατεία Κάνιγγος

Αθήνα, Τ.Κ. 101 81

2ος όρ. γρ. 208 έως 223


