ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1.1. Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι διαδικασίες που αφορούν τη
δημιουργία και την τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελληνικών Προϊόντων –
Υπηρεσιών (« Μητρώο»), στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 190 και 191 του ν. 4072/2012 (Α’ 86).
1.2. Η εποπτεία του Μητρώου ασκείται από την Επιτροπή Ελληνικού Σήματος, όπως
προβλέπεται στην παρ. στ. του άρθρου 186 του ανωτέρω νόμου.
1.3. Η λειτουργία του Μητρώου διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/97, άρθρο 6).
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Μητρώου είναι η καταχώριση ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας
κάθε απονομής, ανανέωσης, μεταβίβασης και ανάκλησης προσωρινής ή οριστικής της
χρήσης του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών («Ε.Σ»).
Άρθρο 3
Περιεχόμενο Μητρώου
3.1 Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες έχει
απονεμηθεί το δικαίωμα χρήσης του Ε.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012
(Α’ 86) και του εκάστοτε Κανονισμού Απονομής, τα στοιχεία που αφορούν στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχει απονεμηθεί το Ε.Σ., καθώς και κάθε απόφαση
του Φορέα Απονομής.
3.2 Συγκεκριμένα καταχωρίζονται, τα εξής στοιχεία:
 Επωνυμία Επιχείρησης


Διακριτικός Τίτλος



Έδρα



ΑΦΜ



Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ)



ΔΟΥ



Νόμιμος εκπρόσωπος



Τηλέφωνο/Φαξ επικοινωνίας



E-mail



Ηλεκτρονική Διεύθυνση



Λογότυπο εταιρείας (κωδικοποίησης jpeg, jpg, png)
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Φωτογραφία πιστοποιημένου προϊόντος



Υπόδειγμα ετικέτας (προαιρετικά)



Όνομα Προϊόντος- Ονομασία πώλησης (εφόσον προβλέπεται)



Εμπορική Ονομασία , (καταχωρημένη ή όχι). Όπως τη δηλώνει ο κάτοχος.



Κατηγορία προϊόντος (με βάση τον Κανονισμό).



Περιγραφή προϊόντος (υποχρεωτικά στα ελληνικά και αγγλικά και προαιρετικά
σε κάθε άλλη γλώσσα) με ευθύνη της εταιρείας.



Κωδικός BAR-CODE (προαιρετικά)



Αρχείο σε μορφή pdf με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (προαιρετικά)



Υπερ-Σύνδεσμο (hyperlink) στη ιστοσελίδα της επιχείρησης (προαιρετικά)



Ημερομηνία απονομής του Ε.Σ.



Φορέας Απονομής



Κανονισμός Απονομής (αριθμ. ΚΥΑ)



Αποφάσεις Φορέα Απονομής



Στοιχεία (Επωνυμία, υπεργολαβική δραστηριότητα) των επιχειρήσεων στις
οποίες ανατίθεται από την Επιχείρηση-δικαιούχο του Ε.Σ. υπεργολαβική
εργασία σχετική με την παραγωγή του καταχωρισμένου προϊόντος (π.χ.
παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση).
Άρθρο 4
Διαδικασία Καταχώρισης- Υποχρεώσεις Φορέα Απονομής

4.1. Η αρμοδιότητα της διενέργειας της αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) και κάθε
επικαιροποίησης των στοιχείων της παραγράφου 3.2 ανήκει στον εκάστοτε Φορέα
Απονομής.
4.2. Ο Φορέας Απονομής υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο τήρησης δεδομένων και να
γνωστοποιεί την απόφαση ορισμού του στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας.
4.3. Ο Φορέας Απονομής υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης στο
Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων- Υπηρεσιών, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου
χρήσης του Σήματος.
4.4.
Κάθε Φορέας Απονομής υποχρεούται να καταχωρίζει στο συγκεκριμένο
διαχειριστικό περιβάλλον όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τη απονομή
του ελληνικού σήματος στους ενδιαφερομένους, καθώς και την απόφαση απονομής.
Άρθρο 5
Διόρθωση στοιχείων
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Διόρθωση των στοιχείων του Μητρώου επιτρέπεται από τον φορέα απονομής μετά
από αίτημα του δικαιούχου χρήσης του Σήματος, μετά από αίτησή του και
προσκόμιση των απαραίτητων υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων.
Άρθρο 6
Διαδικτυακός τόπος

6.1. Το Μητρώο τηρείται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
(www.gge.gov.gr).
6.2. Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης (links) με τις
ιστοσελίδες των Φορέων Απονομής, καθώς και με ιστοσελίδες υπηρεσιών του
Δημοσίου ή ιδιωτικών φορέων, όπως ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), τα
Επιμελητήρια, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και άλλα.
Ο διαδικτυακός τόπος του Μητρώου είναι δημόσιος και ελεύθερα προσβάσιμος.
Η Υπηρεσία διασύνδεσης να επιτρέπεται και απευθείας από το Μητρώο της Εταιρείας
απονομής του Σήματος. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα το προϊόν που φέρει το σήμα
να παραπέμπει στη σελίδα του μητρώου που είναι καταχωρημένο.
6.3 Η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μεριμνά για τη διασφάλιση
της διαλειτουργικότητας του Μητρώου με άλλα πληροφοριακά συστήματα της
δημόσιας διοίκησης και των Φορέων Απονομής.
6.4. Για την σύνδεση και την ανταλλαγή δεδομένων, τηρούνται οι διεθνείς,
ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές για την ασφάλεια και την ακεραιότητα του
δικτύου και των διαβιβαζόμενων δεδομένων. Ειδικότερα, τα δεδομένα διαβιβάζονται
με κρυπτογραφημένο και ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις
προδιαγραφές που θέτει το Πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3731/2008 (263 Α΄) και τηρώντας
τους
κανόνες
Πολιτικής
Ασφάλειας
Πληροφοριακών
Συστημάτων
των
διασυνδεόμενων υπηρεσιών.
Άρθρο 7
Ασφάλεια δεδομένων
7.1. Η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου υποχρεούνται να
τηρούν όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την
ασφάλεια και την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων του Μητρώου.
7.2. Κάθε Φορέας Απονομής προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο Μητρώο,
υποβάλλει αίτηση προς τη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην
οποία αναφέρει, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και τη θέση των προσώπων που
ορίζει ως εξουσιοδοτημένους χρήστες.
7.3. Ο κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης παραλαμβάνει το ζεύγος κωδικού χρήστη και
κωδικού πρόσβασης το οποίο χορηγείται από την ανωτέρω υπηρεσία, είναι μοναδικό
και συνδέεται μαζί του μονοσήμαντα. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης, οφείλει να τηρεί
την μυστικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώρηση, μεταβολή
και διαγραφή δεδομένων που διενεργείται με τους κωδικούς που του έχουν
χορηγηθεί. Η απόδοση των διαπιστευτηρίων (κωδικός χρήστη και κωδικός
πρόσβασης) στους χρήστες του μητρώου γίνεται μετά από έλεγχο της ταυτότητάς
τους από τη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η ανωτέρω
υπηρεσία τηρεί αρχείο εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων ανά Φορέα Απονομής
που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Μητρώο.
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7.4. Το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου καταγράφει τις ενέργειες και τον
χρόνο που τις πραγματοποιεί ο εξουσιοδοτημένος χρήστης. Η τήρηση των
δεδομένων αυτών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία
προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα αρχεία
καταγραφής ενεργειών και γεγονότων διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα για
την περίπτωση αναδρομής σε ενέργειες του παρελθόντος. Αντίγραφο των αρχείων
καταγραφής ενεργειών και γεγονότων πρέπει να τηρείται σε εφεδρικά αντίγραφα σε
μη μεταβαλλόμενα αποθηκευτικά μέσα (write once read many) με υψηλό χρόνο
ζωής.
7.5. Σε περίπτωση παρατεταμένης μερικής ή ολικής αδυναμίας πρόσβασης στο
Μητρώο, η Διεύθυνση παραλαμβάνει και ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και
αποστέλλει και ζητά από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς τις απαραίτητες
δηλώσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά με όποιον τρόπο είναι τεχνικά εφικτός. Με
την επαναφορά της λειτουργίας του συστήματος καταχωρούνται τα στοιχεία που
έχουν συλλεχθεί.
Άρθρο 8
Διαγραφή δικαιούχου από το Μητρώο
Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 193, του ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86 Α)
συνεπάγονται την αυτοδίκαιη διαγραφή δικαιούχου χρήσης του Ε.Σ. από το Μητρώο.
Άρθρο 9
Εγκρίσεις-Αναθεωρήσεις
10.1. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ.6 απόφαση της Επιτροπής
Ελληνικού Σήματος.
10.2. Ο παρών Κανονισμός δύναται να αναθεωρείται με απόφαση της Επιτροπής
Ελληνικού Σήματος.

Άρθρο 10
Δημοσίευση
Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
(www.gge.gov.gr) και των Φορέων Απονομής και διατίθεται δωρεάν στους
ενδιαφερόμενους.
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