Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Χρήσης του
Συλλογικού Σήματος της Ε.Ε.
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1. Σκοπιμότητα
Τα Συλλογικά Σήματα διακρίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των μελών της οργάνωσης που είναι
δικαιούχοι του Σήματος. Λόγος σύστασης του εν λόγω Συλλογικού Σήματος είναι η επιδίωξη δημιουργίας
ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος ως μέσου αναγνώρισης, προβολής και διαφήμισης τοπικών
παραγωγών και των προϊόντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των τοπικών επιχειρήσεωνμελών του Συνδέσμου και των προϊόντων τους με τρόπο ευκρινή, διαφανή και αδιάβλητο, προς όφελος
της ασφάλειας δικαίου και του ανόθευτου κι υγιούς ανταγωνισμού.

2. Ορισμοί
Όρος
Συλλογικό Σήμα

Τακτικό μέλος του ΣΕΒΕ

Φυσικό προϊόν

Παραγωγή
Εκτροφή
Συγκομιδή
Μεταποιημένο φυσικό προϊόν
Συστατικό
Πρώτη ύλη

Ορισμός
Σήμα που υποδεικνύει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προστατεύονται
από αυτό προέρχονται από μέλη ένωσης και μπορεί να χρησιμοποιείται
μόνο από αυτά, καθώς και αποτελεί ένδειξη ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες
πληρούν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως ορίζονται στους κανονισμούς
χρήσης.
Ως τακτικό μέλος του ΣΕΒΕ μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ελληνικό ή αλλοδαπό που ασχολείται με
διεθνή επιχειρηματικότητα (πρωτογενή παραγωγή-βιομηχανία-βιοτεχνίαμεταποίηση-εμπόριο-υπηρεσίες) και έχει την καταστατική του έδρα ή
διατηρεί νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και
των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Τακτικό μέλος μπορεί ακόμα να
εγγραφεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αλλοδαπή και έχει
συναλλαγές με την Ελλάδα.
Οτιδήποτε παράγεται από τη ζωή και περιλαμβάνει βιοτικά υλικά (π.χ.
ξύλο, μετάξι), υλικά βιολογικής βάσης (π.χ. βιοπλαστικά, άμυλο
καλαμποκιού), σωματικά υγρά (π.χ. γάλα, φυτικά εκκρίματα) και άλλα
φυσικά υλικά που κάποτε βρίσκονταν σε ζωντανούς οργανισμούς (π.χ.
χώμα, άνθρακας).
Διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές
μετατρέπονται (μετασχηματίζονται) σε αγαθά χρήσιμα για τον άνθρωπο.
Παροχή τροφής και φροντίδας σε ζώα ή ψάρια και συστηματική
αναπαραγωγή τους με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευσή τους.
Συλλογή των γεωργικών προϊόντων και η συγκέντρωσή τους σε ένα χώρο,
προκειμένου να πωληθούν ή να καταναλωθούν.
Φυσικό προϊόν που έχει υποστεί μηχανική ή χημική επεξεργασία.
Στοιχείο που μαζί με άλλα αποτελεί τη σύσταση υλικού.
Κάθε υλικό αγαθό που χρησιμοποιείται σε πρωτογενή ή δευτερογενή
μορφή στη βιομηχανία ή τη βιοτεχνία για την παραγωγή άλλων αγαθών.
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Βιομηχανικό προϊόν

Βιοτεχνικό προϊόν

Φυσικό πρόσωπο
Νομικό πρόσωπο

Yλικά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία μιας
επιχείρησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει καθημερινό εξοπλισμό για τη
λειτουργία μιας επιχείρησης ή είδη για την κατασκευή προϊόντων που
προορίζονται για τελική χρήση από τον καταναλωτή.
Προϊόν που παράγεται είτε εξ ολοκλήρου με το χέρι, είτε με τη βοήθεια
χειροκίνητων εργαλείων ,είτε με μηχανικά μέσα, εφόσον η άμεση
χειρωνακτική συμβολή εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο
συστατικό του τελικού προϊόντος.
Κάθε άνθρωπος που έχει μια σειρά νομικών δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων έναντι της κοινωνίας.
Ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί
ορισμένο σκοπό και έχει αναχθεί από το δίκαιο σε υποκείμενο
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει δηλαδή αποκτήσει νομική
προσωπικότητα.

3. Όροι και Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Χρήσης του Συλλογικού
Σήματος
Δικαίωμα χρήσης του συλλογικού σήματος στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους έχουν οι επιχειρήσεις που
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
1. Αποτελούν τακτικά μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εξαγωγέων» και διακριτικό τίτλο
«ΣΕΒΕ»
2. Τα διακρινόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες τους προέρχονται από τη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας
και συγκεκριμένα από τις τρεις Περιφέρειες: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (μόνο Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Καβάλας) και Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας:
Περιφέρεια
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακές Ενότητες
Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας,
Σερρών, Χαλκιδικής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Δράμας, Καβάλας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας
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3. Για τους σκοπούς του Κανονισμού Χρήσης, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε 3 (τρεις)
κατηγορίες: α) φυσικά προϊόντα, β) μεταποιημένα φυσικά προϊόντα, γ) λοιπά (βιομηχανικά-βιοτεχνικά)
προϊόντα και υπηρεσίες:
 Για τα φυσικά προϊόντα βασικό κριτήριο είναι η παραγωγή ή η εκτροφή ή η συγκομιδή, ανάλογα με το
προϊόν, να πραγματοποιείται σε κάποια από τις τρεις Περιφέρειες (Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης-Π.Ε. Δράμας και Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας).
 Για τα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα βασικό κριτήριο είναι:
 το ποσοστό άνω του 50% της μάζας των συστατικών του προϊόντος να προέρχεται από κάποια από
τις τρεις περιφέρειες ή
 το ποσοστό της μάζας της βασικής πρώτης ύλης του να προέρχεται από κάποια από τις τρεις
περιφέρειες ή
 η μεταποίηση να πραγματοποιείται στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και ο χαρακτηρισμός
του προϊόντος ως «Μακεδονικού» να συνίσταται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπο
παρασκευής και επεξεργασίας του.
 Για τα λοιπά (βιομηχανικά-βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες βασικό κριτήριο είναι ποσοστό άνω
του 50% του κόστους παραγωγής να πραγματοποιείται σε κάποια από τις τρεις περιφέρειες. Στο κόστος
παραγωγής περιλαμβάνονται δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας,
ενώ αποκλείονται δαπάνες που αφορούν την προώθηση, την προβολή και τη διαφήμιση του
προϊόντος.
4. Τα αιτούμενα μέλη είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
5. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ανήκουν σε μία από τις 38 κλάσεις, σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση
Προϊόντων και Υπηρεσιών.
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4. Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Χρήσης του Συλλογικού Σήματος


Για τη χορήγηση άδειας χρήσης του Συλλογικού Σήματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει Αίτησηυπεύθυνη δήλωση έντυπα ή ηλεκτρονικά.
Η Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περιέχει κατ’ ελάχιστον:
α) Για φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του
αιτούντος. Για νομικά πρόσωπα, τη μορφή, την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο αυτών, τον ΑΦΜ,
την έδρα και τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.
β) Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται το Συλλογικό Σήμα να διακρίνει.
γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται με τον
Κανονισμό Χρήσης. Επίσης, η Αίτηση μπορεί να συνοδεύεται από κάθε έγγραφο, που κατά τον
αιτούντα αποδεικνύει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται
με τον Κανονισμό Χρήσης.
Ο ΣΕΒΕ διενεργεί την αξιολόγηση της αίτησης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται. Εάν
κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του
Κανονισμού Χρήσης, η επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως, ώστε να αποστείλει τα
συμπληρωματικά στοιχεία.
Ο ΣΕΒΕ δύναται να ζητά κάθε στοιχείο ή να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες που μπορούν να
τεκμηριώσουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται με τον
Κανονισμό Χρήσης, όπως τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στο προϊόν, τον επιτόπιο έλεγχο
στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, ή τη διενέργεια ελέγχου
εισροών / εκροών, τα σχετικά τιμολόγια, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας.
Ο ΣΕΒΕ, με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία, μπορεί:





είτε να χορηγήσει άδεια χρήσης του Συλλογικού Σήματος
είτε να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης του Σήματος
είτε να απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα
είτε να τάξει προθεσμία, μέσα στην οποία ο αιτών πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις
του προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημα χορήγησης άδειας χρήσης.
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