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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ:  
ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΕΣ 
ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), το οποίο λειτουργεί από το 1995, είναι ο 

οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή ενός 

συστήματος προστασίας φυτικών ποικιλιών. Η έδρα του Γραφείου βρίσκεται στην πόλη 

Angers της Γαλλίας από το 1997.

Όπως ισχύει και στον τομέα των εμπορικών σημάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

η προστασία της έρευνας και της δημιουργίας στον τομέα των φυτικών ποικιλιών αποτελεί 

στρατηγική δραστηριότητα. Οι δημιουργοί πρέπει να επενδύουν στη δημιουργία νέων 

ποικιλιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Αποστολή του ΚΓΦΠ είναι να ενισχύσει την καινοτομία στον τομέα των φυτικών ποικιλιών 

παρέχοντας υψηλού επιπέδου διεκπεραίωση των αιτήσεων για την παροχή κοινοτικού 

δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας με προσιτό κόστος, προσφέροντας παράλληλα πολιτική 

καθοδήγηση και βοήθεια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών προς όφελος των 

ενδιαφερόμενων φορέων.

ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προστασία των φυτικών ποικιλιών, το 

οποίο βασίζεται στις αρχές της πράξης του 1991 της σύμβασης UPOV (Διεθνής Σύμβαση 

για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών) συμβάλλει στην ανάπτυξη της γεωργίας και 

της φυτοκομίας. Προωθώντας την καινοτομία και την έρευνα, το κοινοτικό σύστημα 

προωθεί την εξέλιξη νέων ποικιλιών στην αγορά.

Οι δημιουργοί δεν μπορούν να αρκεστούν στον εφοδιασμό της αγοράς με προϊόντα που 

ήδη υπάρχουν. Προκειμένου να μπορέσουν να διατηρήσουν την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα, η πρόκληση με τη οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι δημιουργοί είναι η 

δημιουργία ποικιλιών που να ανταποκρίνονται σε νέα κριτήρια που αφορούν την ποιότητα, 

το περιβάλλον, την αντοχή στις ασθένειες και την παραγωγικότητα. Το σύστημα κοινοτικών 

δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών ενσωματώνει την αρχή της εξαίρεσης των δημιουργών, 

την ελεύθερη πρόσβαση σε προστατευόμενες ποικιλίες για την εξέλιξη και εκμετάλλευση 

νέων φυτικών ποικιλιών.

Το σύστημα κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών αποτελεί μια συγκεκριμένη 

απάντηση σε όλες αυτές τις απαιτήσεις. Παρέχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για 

νέες ποικιλίες φυτών τα οποία ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (που καλύπτει 

σχεδόν 500 εκ. καταναλωτές). Πριν από το 1995, οι δημιουργοί που επιθυμούσαν να 

προστατεύσουν μια νέα ποικιλία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να 

υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση σε καθένα από τα κράτη μέλη. 
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Αίτηση ανά ομάδα φυτικών ειδών

Καλλωπιστικά φυτά 
Γεωργικά είδη 

Δενδρώδη για παραγωγή φρούτων 
Κηπευτικά ± 60 %

± 20 %

± 10 %

± 10 %

ΤΟ ΠΙΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Η προστασία φυτικών ποικιλιών αποτελεί μια ειδική μορφή δικαίου της βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Στόχος είναι η ενθάρρυνση 

και η προώθηση της δημιουργίας νέων ποικιλιών και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

προς όφελος των καταναλωτών.

Το κοινοτικό σύστημα προστασίας που διαχειρίζεται το ΚΓΦΠ παρέχει προστιθέμενη αξία υπό 

την έννοια ότι οι δημιουργοί μπορούν να επωφεληθούν της απόδοσης των επενδύσεών τους 

σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι βοτανικές ταξινομικές μονάδες είναι επιλέξιμες 

για παροχή προστασίας. 

Μέχρι σήμερα, τα καλλωπιστικά φυτά αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των φυτών για 

τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις (περίπου 60 %), ακολουθούμενα από τα γεωργικά είδη 

(± 20 %), τα φρούτα και τα κηπευτικά είδη (± 20 %). 

Περισσότερες από 2 800 αιτήσεις εξετάζονται ετησίως, γεγονός που καθιστά το κοινοτικό 

σύστημα προστασίας το πιο εκτεταμένο σύστημα στο είδος του παγκοσμίως.

Αιτήσεις υποβάλλονται κατά κύριο λόγο από χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σχεδόν το 20 % των αιτήσεων προέρχεται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Η προστασία μιας νέας φυτικής ποικιλίας συνεπάγεται τη χορήγηση αποκλειστικών 

δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση της ποικιλίας αυτής. Το σύστημα προστασίας είναι 

σύνθετο από τεχνική και νομική άποψη αλλά, ωστόσο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

είναι απλή. Απλώς ακολουθείστε τον οδηγό!

Εθελοντική προσέγγιση
 

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση ?
Κάθε άτομο ή εταιρεία μπορεί να υποβάλει αίτηση. Τα άτομα και οι επιχειρήσεις που δεν 

έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στα εδάφη της ΕΕ πρέπει να διορίσουν αντίκλητο που 

έχει την κατοικία ή την έδρα του στην ΕΕ.

Πώς πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων ?
Οι αιτήσεις για την προστασία φυτικών ποικιλιών μπορούν να συνταχθούν σε οποιαδήποτε 

από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποβληθούν απευθείας στο ΚΓΦΠ. 

Έντυπα αίτησης διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ: www.cpvo.europa.eu

Μια διαδικασία που σέβεται τη δημιουργία
 

Έλεγχος της αίτησης
Πρώτο καθήκον του ΚΓΦΠ είναι να ελέγξει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και επιλέξιμη.  Το 

Γραφείο εξετάζει εάν πρόκειται όντως για μια νέα ποικιλία.  Εάν το Γραφείο δεν διαπιστώσει 

κάποιο τυπικό πρόσκομμα για τη χορήγηση κοινοτικής προστασίας, το ΚΓΦΠ φροντίζει για τη 

διενέργεια τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση.

Τεχνική εξέταση 
Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να διασφαλίσει την τήρηση των κριτηρίων διάκρισης, 

ομοιογένειας και σταθερότητας.  Είναι σημαντικό η ποικιλία για την οποία υποβλήθηκε 

αίτηση να πληροί τις τρεις αυτές προϋποθέσεις. 

   Διάκριση
  Η ποικιλία πρέπει να διακρίνεται σαφώς από κάθε άλλη ποικιλία η ύπαρξη της οποίας 

είναι κοινώς γνωστή κατά την ημερομηνία της αιτήσεως.  

    Ομοιομορφία
  Η ποικιλία θεωρείται «ομοιόμορφη» εάν είναι ομοιόμορφη ως προς την εκδήλωση των 

χαρακτηριστικών της.

   Σταθερότητα
  Η ποικιλία θεωρείται «σταθερή» εάν παραμένει αναλλοίωτη μετά από επαναλαμβανόμενες 

αναπαραγωγές.

Η διενέργεια όλων αυτών των τεχνικών εξετάσεων ανατίθεται σε αρμόδιους φορείς,  

διεξάγεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχει θεσπίσει το ΚΓΦΠ και παρακολουθείται 

από τους τεχνικούς του εμπειρογνώμονες. Συνεπώς, οι ποικιλίες για τις οποίες έχει 

υποβληθεί αίτηση συγκρίνονται με υπάρχουσες ποικιλίες του ιδίου είδους.

Προσέγγιση

Διαδικασία
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Τίτλος

Προστασία Ένα κοινοτικό σύστημα

Η προστασία των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών δεν μπορεί να συνδυαστεί 

με την εθνική προστασία ή με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  Κάθε είδους εθνική προστασία ή 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχει χορηγηθεί κατά το παρελθόν δεν παράγει κανένα 

αποτέλεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών.

Ένας τίτλος με ευρωπαϊκή διάσταση

Ονομασία των ποικιλιών
Πέρα από τις τεχνικές απαιτήσεις, μια ποικιλία πρέπει να προσδιορίζεται από μια ονομασία 

ποικιλίας, η οποία προτείνεται από τον αιτούντα υπό τη μορφή ενός κωδικού ή μιας 

«συνήθους ονομασίας» (“fancy name”).  Για να εγκριθεί μια ονομασία ποικιλίας πρέπει να 

πληρούνται αρκετές προϋποθέσεις: πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς η ποικιλία και να 

διασφαλίζεται ότι δεν είναι η ίδια με την ονομασία υπάρχουσας ποικιλίας του ίδιου 

βοτανικού είδους ή ενός συγγενούς είδους.

Χορήγηση τίτλου
Εάν τα πορίσματα της τεχνικής εξέτασης είναι τεκμηριωμένα και πληρούνται όλες οι υπόλοιπες 

προϋποθέσεις, το ΚΓΦΠ χορηγεί δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. Ως εκ τούτου, το ΚΓΦΠ 

προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού για τον κάτοχο και αντιγράφου της επίσημης 

περιγραφής της προστατευόμενης ποικιλίας. 

Διάρκεια της προστασίας
Η κοινοτική προστασία χορηγείται, κατά γενικό κανόνα, για 25 έτη ή για 30 έτη στην 

περίπτωση ποικιλίας αμπέλου, πατάτας και δένδρων.
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Το ΚΓΦΠ είναι αυτοχρηματοδοτούμενος κοινοτικός οργανισμός με ανεξάρτητο νομικό 

καθεστώς.  Εισπράττει τέλη από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει σε ετήσια βάση. Το 

ΚΓΦΠ εποπτεύεται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζει γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές, παρακολουθεί τις δραστηριότητες, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και παρακολουθεί 

τους λογαριασμούς.

Το ΚΓΦΠ διοικείται από τον πρόεδρο του, ο οποίος επικουρείται από έναν αντιπρόεδρο. Τα 

δύο αυτά πρόσωπα διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ΚΓΦΠ 

εργάζονται επί του παρόντος περίπου 46 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων της ΕΕ σε 

επιμέρους μονάδες και βοηθητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας ανεξάρτητης 

ομάδας ελέγχου ποιότητας.

Παράλληλα, στο ΚΓΦΠ έχει ιδρυθεί τμήμα προσφυγών το οποίο απαρτίζουν ανεξάρτητα μέρη 

(ο πρόεδρος, ο οποίος διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύο μέλη). Το 

τμήμα προσφυγών αποφασίζει επί των προσφυγών κατά αποφάσεων που έχουν ληφθεί από 

το ΚΓΦΠ. Προσφυγές κατά των αποφάσεων του τμήματος προσφυγών μπορούν να 

υποβληθούν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Ενώσεως  που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

ΕΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μονάδα 
διοίκησης και 
οικονομικών

Τεχνική 
μονάδα

Βοηθητικές 
υπηρεσίες

Υπηρεσία 
ελέγχου 

ποιότητας

Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Τμήμα 
Προσφυγών 



Ο δικτυακός τόπος του ΚΓΦΠ, ο οποίος επικαιροποιείται 

σε τακτική βάση, παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με 

όλες τις δραστηριότητες του ΚΓΦΠ. Επιπλέον, παρέχει 

τις απαραίτητες πληροφορίες και τα έντυπα που 

απαιτούνται για την υποβολή αίτησης προστασίας 

καθώς και πλήρη κατάλογο των αιτήσεων και των 

προστατευόμενων ποικιλιών στο πλαίσιο του 

κοινοτικού συστήματος.

Κάθε δύο μήνες, το ΚΓΦΠ δημοσιεύει μια ηλεκτρονική 

επίσημη εφημερίδα στον δικτυακό του τόπο. Η 

εφημερίδα αυτή παρέχει, κυρίως, πληροφορίες 

σχετικά με αιτήσεις που έχουν παραληφθεί από το 

Γραφείο ή την προστασία και αποφάσεις που έχει 

λάβει το ΚΓΦΠ. Επιπλέον, δημοσιεύει μια ετήσια 

έκθεση στα παραρτήματα της οποίας παρατίθενται 

όλες οι προστατευόμενες ποικιλίες.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΓΦΠ: 
WWW.CPVO.EUROPA.EU



3, Bd. Maréchal Foch • BP 10121
49101 Angers Cedex 02 • France
Tel. +33 (0)2 41 25 64 00 • Fax +33 (0)2 41 25 64 10 
cpvo@cpvo.europa.eu • www.cpvo.europa.eu

Служба на Общността за сортовете растения

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

Odrůdový úřad Společenství

EF-Sortsmyndigheden

Gemeinschaftliches Sortenamt

Ühenduse Sordiamet

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Пοικιλιών 

Community Plant Variety Office

Office communautaire des variétés végétales

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Kopienas Augu šķirņu birojs 

Bendrijos augalų veislių tarnyba

Közösségi Növényfatja-hivatal

 L-Uffiċju Komunitarju dwar il-Varjetajiet tal-Pjanti

Communautair Bureau voor plantenrassen

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian

Instituto Comunitário das Variedades Vegetais

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Yhteisön kasvilajikevirasto

Gemenskapens växtsortsmyndighet




