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 Ε.Δ.: Γραφείο κ. Πρέσβη 
   
 
Θέμα: Γραφείο Υποστήριξης ΕΕ για θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
  
 

Την παρελθούσα Τρίτη 26 Αυγούστου, είχαμε ενημερωτική συνάντηση στο Γραφείο μας με 
στελέχη του Γραφείου Υποστήριξης της ΕΕ για θέματα προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IPR). Η 
κα. Judith van de Bovenkamp, επικεφαλής του Γραφείου, μαζί με τον στέλεχος της υπηρεσίας της ΕΕ 
που έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα.  

Το Γραφείο μας έχει γινεί πολλάκις αποδέκτης των αιτημάτων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να 
διασφαλίσουν την επωνυμία της εταιρείας του με τρόπο αποτελεσματικό στην Κίνα, ενώ έχουμε 
εντοπίσει σειρά προβλημάτων σε θέματα Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκ μέρους των κινεζικών 
αρχών, προσπαθεί με συστηματικό τρόπο να ενημερώσει έγκαιρα τους Έλληνες επιχειρηματίες και έχει 
προβεί σε σειρά ενεργειών προς τις Κινεζικές Αρχές με Ρηματικές Διακοινώσεις της Πρεσβείας μας, 
ενημερώνοντας τους έχοντας άμεσα οικονομικά συμφέροντα, ώστε να προστατέψουν τα συμφέροντά 
τους, όπως και ασκώντας πιέσεις μέσω των οργάνων της ΕΕ τόσο των Γραφείων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο Πεκίνο όσο και με παρεμβάσεις Επιτρόπων στο Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας μετά από 
εισήγηση Ομάδας Εργασίας εκπροσώπων Πρεσβειών στο Πεκίνο στην οποία συμμετείχα ενεργά. 

Η υποστήριξη των ΜΜΕ από το Γραφείο Υποστήριξης (help desk) της ΕΕ για θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σημαντική καθώς εκτός της ιστοσελίδας (http://www.china-
iprhelpdesk.eu/index.php) η οποία είναι σε επτά γλώσσες, το γραφείο οργανώνει τακτικά συναντήσεις με 
κινέζους και ευρωπαίους ιθύνοντες ώστε να υπάρξει αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για την 
ευχερέστερη οργάνωση της προστασίας των εμπορικών σημάτων. Παράλληλα παρέχει καθοδήγηση στις 
εταιρείες που θέλουν να προστατέψουν αποτελεσματικά την επωνυμία της εταιρείας τους και για τη 
διεκδίκηση από τις κινεζικές Αρχές των δεόντων αναφορικά με την άρση των καταστάσεων που 
δημιουργούνται σε βάρος τους και σχετίζονται με θέματα IPR. Το Γραφείο διαθέτει κατάλογο με 
εξειδικευμένους δικηγόρους που μπορούν να βοηθήσουν στη νομική υποστήριξη των ΜΜΕ 
επιχειρήσεων ενώπιον των δικαστικών αρχών της Κίνας.  

Παράλληλα οργανώνονται webinars για την ενημέρωση των κινεζικών αρχών ώστε να υπάρξει 
προσέγγιση στον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων προστασίας των δικαιωμάτων IPR. 
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Το Γραφείο μας, όπως προαναφέρθηκε, έχει καταγράψει ευρύ κατάλογο αιτημάτων εκ μέρους 
επιχειρήσεων για την παροχή αρωγής σε ζητήματα καταχρηστικής εγγραφής στο Registration Οffice των 
επωνυμιών τους, καθώς είναι συχνό το φαινόμενο της κατάθεσης ονομασιών για οιαδήποτε εμπορική 
ονομασία που δεν έχει ακόμα εξασφαλισθεί στην Κίνα από τον αλλοδαπό νομίμως έχοντα το δικαίωμα 
κατοχύρωσης της ονομασίας εκτός Κίνας. Ακολούθως αυτή η λάθρα κατοχυρωθείσα εμπορική 
επωνυμία/σήμα αποτελεί στοιχείο αθέμιτης συναλλαγής (εκβιασμού) σε βάρος του νομίμως διαθέτοντας 
την κατοχύρωση της ονομασίας ή σε λιγότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
προϊόντων.  

Συμπερασματικά παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών των επιχειρηματικών 
οργανώσεων αναφορικά με τις αθέμιτες πρακτικές για τα ζητήματα IPR που ενδεχομένως θα 
αντιμετωπίσουν στην επιχειρηματική τους δράση στην Κίνα, αφετέρου παρακαλούμε να τους γνωρίσετε 
τις δυνατότητες υποστήριξης που παρέχει το Γραφείο Υποστήριξης ΜΜΕ της ΕΕ.  

Τέλος ενημερώνουμε ότι έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της σχετική πληροφόρηση του 
“China IPR SME Helpdesk” και παρακαλούμε τη Β1 Δ/νση στην οποία κοινοποιείται να εξετάσει τη 
δυνατότητα ανάρτησης ως εικονιδίου στην ιστοσελίδα Agora του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνο και Σαγκάης, 
ώστε να είναι άμεση η ενημέρωση και η πρόσβαση των ενδιαφερομένων. 

Παράλληλα, καθώς έχουν πυκνώσει ιδιαίτερα τα κρούσματα εξαπάτησης καταναλωτών που 
επιλέγουν να κάνουν αγορές μέσω γνωστών ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας. είναι 
σκόπιμο οι υποψήφιοι αγοραστές να γνωρίζουν τα όσα αναφέρουμε στη συνημμένη ανακοίνωση, που 
επίσης αναρτούμε στην ιστοσελίδα Agora και που χρήσιμο θα ήταν να διακινηθεί προς ενημέρωση 
ευρύτερα. 
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