Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος – Βασικά Σημεία
1. Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
- προϊόν ανά κωδικό / υπηρεσία
- από πού εφαρμόζεται

α) μορφή επιχειρήσεων, τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιούν το
Ελληνικό

Σήμα

[επιχειρήσεις

παραγωγής,

συσκευασίας,

μεταποίησης?,

διακίνησης, εμπορίας (ιδιωτικής ετικέτας), αποθήκευσης, ….]
β) τους Φορείς Απονομής, οι οποίοι θα διαχειριστούν το Ελληνικό Σήμα
γ) τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο, πιστοποίηση …
δ) αρχές διαπίστευσης φορέων απονομής.
2. Ορισμοί
- Ελληνικό Σήμα ……κλπ
- Επιχείρηση ….(παραγωγή, συσκευασία, μεταποίηση, εμπορία …)
- Πιστοποιητικό-Βεβαίωση καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο/Άδεια χρήσης ?
3. Παραπομπές σε νομικά και άλλα έγγραφα
- Ν.4072/2012
- Κανονισμός Χρήσης Ελληνικού Σήματος
4. Κριτήρια/προϋποθέσεις ανά προϊόν για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

- παραγωγή / εκτροφή εντός Ελλάδας (ειδικοί όροι)
- μεταποίηση (πρώτες ύλες,, πρόσθετα, ποσοστό συστατικών, παραγωγική διαδικασία/τρόπος
παραγωγής, εισαγωγές πρώτων υλών, προπαρασκευασμένων προϊόντων, συσκευασία ……
- – διαχωρισμός με άλλα προϊόντα
- (Λογιστική αποθήκης) (μορφή…)
- στοιχεία που αναγράφονται (παραστατικά, συσκευασία…)
- περιπτώσεις υποσυσκευασίας κατά περίπτωση
- Διάθεση χύδην
- περιπτώσεις πιστοποιημένων προϊόντων που αυτοδίκαια παίρνουν το σήμα (πχ ΠΟΠ, ΠΓΕ)
- εσωτερικός έλεγχος (…αναλύσεις) ως υποχρέωση της επιχείρησης

5. Καθορισμός Φορέα απονομής
Αρμοδιότητες – υποχρεώσεις
6. Διαδικασία ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος
- Αίτηση: φόρμα, δικαιολογητικά (πχ άδεια λειτουργίας), υπεύθυνες δηλώσεις, χρόνοι …
- Διενέργεια ελέγχου: κλιμάκιο ελεγκτών, αριθμός, ποιοι ελέγχονται (επιχειρήσεις παραγωγής,
διακίνησης, αποθήκευσης, εμπορίας κλπ), έκθεση ελέγχου, ευρήματα ελέγχου-διορθωτικές
ενέργειες)
- Διαδικασία απονομής (ποιος αποφασίζει, χρόνοι, πιστοποιητικό/άδεια χρήσης, σύμβαση,
διάρκεια ισχύος, αλλαγές, αναθεωρήσεις, ποια προϊόντα αφορά-σύνδεση με κωδικούς
προϊόντων-δείγματα ετικετών/ανά επιχείρηση)
- Επισήμανση –χρήση σήματος
- Έλεγχοι αξιολόγησης, επιτήρησης, έκτακτοι/αιφνιαδιαστικοί
- Διαδικασία ανανέωσης
- Έλεγχοι αγοράς
7. Χρήση σήματος
Κανονισμός χρήσης σήματος και ειδικές απαιτήσεις σχετικές με το προϊόν/υπηρεσία (ή
περιγραφή γενικών και ειδικών απαιτήσεων χρήσης του σήματος.
8. Διαδικασία ανάκλησης δικαιώματος χρήσης σήματος - Κυρώσεις
9. Τήρηση όρων και ελέγχου
- Να διαθέτει ελεγκτές με καθορισμένα για το αντικείμενο προσόντα
- Χρονική περίοδος διενέργειας ελέγχων αξιολόγησης
- Αριθμός minimum Ελέγχων Επιτήρησης ετησίως
- Αριθμός minimum Ελέγχων έκτακτων ετησίως (περιπτώσεις υπόνοιας, καταγγελιών κλπ)
- Χρόνος για την αποδοχή διορθωτικών ενεργειών
- Ενημέρωση ηλεκτρονικού μητρώου (στοιχεία που περιέχει)
- Επιβολή κυρώσεων – [παραπομπή για διοικητικά πρόστιμα (για μη δικαιούχους)- από ποιονέλεγχοι αγοράς]?
- Διαπίστευση ?
10. Υποχρεώσεις δικαιούχου σήματος
- Τήρηση αρχείων

- Ενημέρωση για ετικέτες (αποστολή δειγμάτων μακετών), οποιεσδήποτε αλλαγές κλπ

11. Κόστος-τέλη ? (αν υπάρχει)
- Κόστος – τέλη απονομής, μεταβίβασης, διατήρησης, ανανέωσης Σήματος, περιπτώσεις
καταβολής πρόσθετου τέλους

