
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Ο Νόμος 4679/2020  περί Εμπορικών Σημάτων 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς, 
που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις αλλαγές που 
επήλθαν στο νόμο περί σημάτων Ν 4679/2020 μετά την 
ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2015/2436 
και 2004/48. 

ΣΚΟΠΟΣ 

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. Στο Σεμινάριο παρουσιάζονται και 
αναλύονται οι διατάξεις του νέου νόμου και ποιες 
αλλαγές επήλθαν συγκριτικά με τον προηγούμενο νόμο, 
καθώς και πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την 
πρακτική ενασχόληση με το σήμα στην Ελλάδα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αλλαγές στο στάδιο κατάθεσης και εξέτασης της 
δήλωσης του σήματος 
• Απάλειψη της υποχρέωσης γραφικής αναπαράστασης 
κατά την κατάθεση 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.) 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαράλαμπος Ευστ. Αποστολόπουλος 

Ο Χάρης Αποστολόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής 
Σχολής Θράκης και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου και μεταπτυχιακών τίτλων 

από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και του Μονάχου στο 
Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού. 
Εργάζεται ως δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κι Ανταγωνισμού. Έχει 
αρθρογραφήσει στον νομικό τύπο για θέματα σημάτων. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15/12/2020 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80€ 

Για νομικά πρόσωπα: 110€  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του 
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars/) 

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 

αντιτίμου: 10/12/2020 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 
Όσοι εγγραφούν έως 30/11/20, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν  τμήμα του υλικού του 
σεμιναρίου, που τυχόν τους ενδιαφέρει 
 
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 
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