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Αλικάντε, 10 Ιουνίου 2020 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
δωρεάν υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας σε μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)(1) 
 

1. Ιστορικό 
 
Στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης λόγω της νόσου COVID-19, τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της ΕΕ αποσκοπούν στην παροχή στήριξης και στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και διασφαλίζοντας την 
αλληλεγγύη της ΕΕ προς τις ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου 
των επιχειρήσεων της ΕΕ. 

 

Στόχος του EUIPO είναι η κατάρτιση ενός καταλόγου νομικών εταιρειών, 
δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας που θα 
προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες διανοητικής ιδιοκτησίας σε ΜΜΕ στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (2) στον τομέα των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι δωρεάν 
υπηρεσίες περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 4. 

 

Ο ορισμός των ΜΜΕ που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στον οδηγό χρήσης 
 του ορισμού των ΜΜΕ του 2015 που βασίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής. 

 

Σημαντική σημείωση: όλες οι δωρεάν υπηρεσίες διανοητικής ιδιοκτησίας 
περιλαμβάνονται κατ’ αρχήν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
 
 

 

(1) Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποσκοπεί στην κατάρτιση ενός καταλόγου πωλητών ή 
προεπιλεγμένων αιτούντων σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 13 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Οι 
εμπειρογνώμονες που περιλαμβάνονται στην ομάδα θα αναπτύξουν τη σχέση συνεργασίας τους απευθείας με τις ΜΜΕ 
που θα επωφεληθούν από τις δωρεάν υπηρεσίες τους χωρίς χρέωση. Ωστόσο, η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος θα διέπεται από τις ίδιες αρχές που θεσπίζονται στον ανωτέρω κανονισμό, δηλαδή από τη διαφάνεια, 
την ισότιμη μεταχείριση και την αναλογικότητα. 
(2) Η συμμετοχή στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή με ίσους όρους για όλα τα φυσικά 
και νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Συνθηκών. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται όλες οι 
νομικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στην ΕΕ και όλα τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή εργάζονται 
στην ΕΕ. 
Οι αιτούντες από την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν συμμετέχουν πλήρως στην ενιαία αγορά βάσει της 
συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και, συνεπώς, έχουν ισότιμη πρόσβαση στην παρούσα 
πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Για τους αιτούντες από το Ηνωμένο Βασίλειο: από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον 
κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 126 και 127 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, το ενωσιακό δίκαιο εξακολουθεί να ισχύει κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το εν λόγω καθεστώς ισχύει συνεπώς και για τις ΜΜΕ και τους 
εκπροσώπους που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
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Δεν πρέπει να συγχέονται με τις υπηρεσίες Εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών (ΕΕΔ) 
που προσφέρει το EUIPO (3). 

 

2. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 
Η δημιουργία μίας ομάδας εμπειρογνωμόνων [πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών 
διανοητικής ιδιοκτησίας] που ενδιαφέρονται να παρέχουν στις ΜΜΕ τις δωρεάν 
υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 4 σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη 
διανοητική ιδιοκτησία με έδρα σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ (4) . 

 
Για να συμπεριληφθούν στην ομάδα, οι αιτούντες θα πρέπει να πληρούν τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (βλ. παράγραφο 3) και να συμπληρώσουν το έντυπο 
συμμετοχής. 

 
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του EUIPO υπό τη 
μορφή καταλόγου. Για να συμπεριληφθούν στον δημοσιευμένο κατάλογο, οι αιτούντες 
θα πρέπει να συμφωνήσουν αποδεχόμενοι την αντίστοιχη επιλογή στο έντυπο. Σε 
διαφορετική περίπτωση, το EUIPO δεν θα δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους και θα τα 
χρησιμοποιήσει κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης. 

 

3. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για συμπερίληψη στην ομάδα των 
παρόχων δωρεάν υπηρεσιών 

 

Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση 
στο ηλεκτρονικό έντυπο για να επιβεβαιώσουν ότι πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 
• ασκούν τις δραστηριότητες τους ή εργάζονται σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ (5) 

και· 
 

 

(3) Οι δωρεάν υπηρεσίες διανοητικής ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να συγχέονται με την υπηρεσία εναλλακτικής επίλυσης 
των διαφορών (ΕΕΔ). 
Το EUIPO προσφέρει μια ειδική μη νομική υπηρεσία COVID-19 προκειμένου οι ΜΜΕ να είναι σε θέση να λαμβάνουν 
ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με ποιους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών πρέπει να επιλέξουν για τη διευθέτηση 
τυχόν διαφορών ενώπιον του EUIPO. 
Η εν λόγω ειδική μη νομική υπηρεσία ονομάζεται υπηρεσία εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών (ΕΕΔ) και οι ΜΜΕ 
μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στις ακόλουθες διαδικασίες του EUIPO: διαδικασίες ανακοπής (μετά την 
περίοδο αναμονής για τις ΜΜΕ που δεν εκπροσωπούνται)· διαδικασίες ακυρώσεως· διαδικασίες κήρυξης ακυρότητας· 
διαδικασίες προσφυγής. Η υπηρεσία ΕΕΔ δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρωτοβουλίας παροχής 
δωρεάν υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Η υπηρεσία ΕΕΔ αποσκοπεί στην παροχή ενημέρωσης στις ΜΜΕ σχετικά με τους εξής μηχανισμούς διακανονισμού 
που είναι διαθέσιμοι είτε στο EUIPO είτε αλλού: διαμεσολάβηση, συνδιαλλαγή, επικουρούμενη διαπραγμάτευση, 
ουδέτερη αρχική αξιολόγηση και (μη δεσμευτικές) αποφάσεις εμπειρογνωμόνων. 
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για την υπηρεσία ΕΕΔ, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη διεύθυνσηBoA-ADRS@euipo.europa.eu 
Ένα από τα πιθανά αποτελέσματα της υπηρεσίας ΕΕΔ είναι να προταθεί στη ΜΜΕ να προσφύγει σε μια δωρεάν 
υπηρεσία διανοητικής ιδιοκτησίας ή να αναζητήσει νομικές συμβουλές. 
Οι δωρεάν υπηρεσίες μπορεί, ωστόσο, να περιλαμβάνουν την επαγγελματική εκπροσώπηση των ΜΜΕ σε 
οποιονδήποτε από τους ανωτέρω μηχανισμούς διακανονισμού και μπορεί να περιλαμβάνουν και την παροχή 
συμβουλών σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς διακανονισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής (στην 
περίπτωση διαδικασιών ανακοπής) και όταν τα μέρη εκπροσωπούνται. 
(4) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί σε κράτος μέλος της ΕΕ/του ΕΟΧ. 
(5) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να ασκούν τις 
δραστηριότητές τους ή να εργάζονται σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ/του ΕΟΧ. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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• δικαιούνται να εκπροσωπούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ζητήματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας ενώπιον του EUIPO, του ΕΓΔΕ, του Γραφείου 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ ή ενώπιον του κεντρικού γραφείου 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας κράτους μέλους της ΕΕ (6). 

 
Το EUIPO διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ισχύ των δηλώσεων ζητώντας 
αποδεικτικά στοιχεία για τις ανωτέρω απαιτήσεις ανά πάσα στιγμή. 

 
Σε περίπτωση που κάποιος αιτών δεν συμπληρώσει το έντυπο ή δεν πληροί κάποια 
από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν θα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο. 

 

Οι εκπρόσωποι που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους βάσει του άρθρου 120 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΣΕΕ ή του άρθρου 78 παράγραφος 4 του ΚΚΣΥ 
θεωρείται ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και συνεπώς δεν υποχρεούνται να 
υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση. 

 
 

4. Είδος και ποσότητα υπηρεσιών 
 

Κάθε αιτών θα πρέπει να αναφέρει το είδος της στήριξης διανοητικής ιδιοκτησίας που 
επιτρέπεται και προτίθεται να προσφέρει στις ΜΜΕ στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος δωρεάν υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο: 

• συνδρομή στην κατανόηση των βέλτιστων δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας για τον πελάτη· 

• συνδρομή στη συμπλήρωση μιας αίτησης δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας· 

• εκπροσώπηση σε δικαστική διαδικασία (σε εθνικό και/ή ευρωπαϊκό 
δικαστήριο)· 

• προετοιμασία εμπορικών/νομικών εγγράφων για τη διανοητική ιδιοκτησία 
(δηλαδή συμφωνιών όπως άδειες, μεταβιβάσεις δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας κ.λπ.)· 

• στρατηγική για τη χρηματική αποτίμηση των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας· 

• επιχειρησιακοί έλεγχοι διανοητικής ιδιοκτησίας· 

• τελωνειακά ζητήματα που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία και άλλες 
ενέργειες επιβολής που σχετίζονται με τη διανοητική ιδιοκτησία· 

• συνδρομή σε διαδικασίες ενώπιον γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας (7)· 

• συνδρομή σε ΜΜΕ της οποίας τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
χρησιμοποιούνται από τρίτους χωρίς άδεια· 

• συνδρομή σε ΜΜΕ που κατηγορείται για τη χρήση δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας χωρίς άδεια· 

• λοιπά ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 
 
Θα προσδιορίζουν επίσης τα χαρακτηριστικά και τους όρους για την παροχή μιας 
τέτοιας υπηρεσίας. 

 
 

(6) Αυτό ισχύει εξίσου σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ/του ΕΟΧ. 
(7) Ανατρέξτε στη «Σημαντική σημείωση» που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1. 

http://euipo.europa.eu/
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5. Τρόπος υποβολής υποψηφιοτήτων 
 

1) Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα, να 
αποδεχτούν τους όρους της υπηρεσίας και στη συνέχεια να τα υποβάλουν. 

 

2) Αφού λάβει την αίτηση, το EUIPO θα ελέγξει τα κριτήρια επιλεξιμότητας – μπορεί 
να ζητηθούν επιπρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα. 

 
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ο αιτών θα απορρίπτεται. 

 
3) Βάσει των προτιμήσεων που αναφέρονται στο έντυπο, ο αιτών θα 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο. 
 

Εάν ο επαγγελματίας διανοητικής ιδιοκτησίας έχει συμπεριληφθεί εκ 
παραδρομής ή έχει παράσχει ανακριβείς πληροφορίες, το EUIPO διατηρεί το 
δικαίωμα να αφαιρέσει το όνομά του από τον κατάλογο. 

 

Στόχος του EUIPO είναι να δημοσιεύσει τον κατάλογο των παρόχων δωρεάν 
υπηρεσιών έως τον Ιούλιο του 2020. Οι αιτούντες καλούνται συνεπώς να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους το συντομότερο δυνατόν. 

 
Πρόκειται για μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα παραμείνει ανοικτή για 
την υποβολή αιτήσεων για αόριστο χρονικό διάστημα. Όταν οριστεί προθεσμία για την 
ισχύ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα ανακοινωθεί εγκαίρως. 

 

Το EUIPO θα επικαιροποιεί διαρκώς τον εν λόγω κατάλογο με νέους παρόχους 
δωρεάν υπηρεσιών. 

 
Οι πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα έχουν πάντα 
το δικαίωμα να τροποποιούν ή να αποσύρουν το όνομά τους από τον κατάλογο 
κατόπιν αιτήματος. 

 

Το EUIPO θα ελέγχει τα εισερχόμενα αιτήματα για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών 
διανοητικής ιδιοκτησίας που υποβάλλουν οι ΜΜΕ σε τακτική βάση και θα αντιστοιχεί 
τις ΜΜΕ με τον κατάλογο όλων των κατάλληλων παρόχων δωρεάν υπηρεσιών βάσει 
των πληροφοριών που παρέχονται στα έντυπα. Οι ΜΜΕ μπορούν στη συνέχεια να 
αποφασίσουν ποιον θα επιλέξουν/με ποιον θα επικοινωνήσουν. 

 
Κατόπιν ολοκλήρωσης της παροχής της δωρεάν υπηρεσίας, το EUIPO θα ζητά τόσο 
από τη ΜΜΕ όσο και από τον πάροχο της δωρεάν υπηρεσίας να ολοκληρώσουν μια 
έρευνα. Ο EUIPO διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με οποιαδήποτε ΜΜΕ ή 
πάροχο δωρεάν υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με 
την ικανοποίηση για τις υπηρεσίες. 

 
 

6. Επικοινωνία με το EUIPO 
 

Τυχόν αιτήματα για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως 
και να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

http://euipo.europa.eu/
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supportbusiness@euipo.europa.eu. 
 

οποιαδήποτε επικαιροποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 
κοινοποιείται αποκλειστικά στον δικτυακό τόπο του EUIPO. Είναι ευθύνη του αιτούντα 
να τον ελέγχει τακτικά. 

 
 

7. Προσωπικά δεδομένα 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τον σκοπό της παρούσας 
διαδικασίας  θα  υποβάλλονται  σε  επεξεργασία  σύμφωνα  με   τον   κανονισμό  
(ΕΕ) 2018/1725  του   Ευρωπαϊκού   Κοινοβουλίου   και   του   Συμβουλίου,   της 
23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών. Συνεπώς, το Γραφείο θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
όπως αναφέρεται στη δήλωση απορρήτου που είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο 
του Γραφείου (https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection) και στο κάτω μέρος 
των εντύπων. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, μπορείτε να τις απευθύνετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, 
τον διευθυντή του Τμήματος Πελατών, στη διεύθυνση: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.   
 
Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΟ) 
του EUIPO στη διεύθυνση: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

Σε περιπτώσεις στις οποίες η διαφορά δεν διευθετείται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας δεδομένων ή/και από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, μπορείτε 
να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων: 
edps@edps.europa.eu. 

http://euipo.europa.eu/
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection
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