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Πρόλογος

Αγαπητοί φίλοι,

Η προηγούμενη έκδοση του Οδηγού Εμπορικών Σημάτων προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον 

και διαδικτυακή επισκεψιμότητα, απαντώντας σε βασικές ερωτήσεις του δικαίου των 

σημάτων υπό το ν. 2239/1994.  Ήδη ο ν. 4072/2012 αποτελεί το νέο νομικό καθεστώς για 

τα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα και η σύνταξη ενός νέου Οδηγού ήταν εδώ και καιρό 

επιβεβλημένη. 

Ο λόγος που καθυστέρησε ήταν ότι μια απλή αναθεώρησή του δεν ήταν αρκετή επειδή 

ο νέος νόμος δεν είναι απλή τροποποίηση του προηγούμενου: είναι ένα νέο νομοθετικό 

καθεστώς, με πολλές νέες διατάξεις, αλλά και νέο σύστημα που συντάχθηκε για την 

περαιτέρω εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Ο Οδηγός δεν ακολουθεί πιστά το σύστημα του νόμου. Η διάρθρωσή του υπαγορεύτηκε 

περισσότερο από την λογική ακολουθία των ερωτημάτων που ανακύπτουν στην πράξη και 

την ανάγκη του αναγνώστη να ανατρέχει ευκολότερα στο ζήτημα που τον απασχολεί. 

Πλέον με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 της 16ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα […]», το κοινοτικό 

σήμα μετονομάζεται σε «Σήμα της ΕΕ» και επέρχονται και άλλες μεταβολές. Υιοθετήσαμε 

τους νέους όρους και παραθέτουμε την αντιστοίχιση με την ορολογία του ν. 4072/2012 

στο τέλος του Οδηγού. Επίσης, λόγω των συνεχόμενων μετονομασιών του Υπουργείου στο 

οποίο υπάγεται το Τμήμα Σημάτων, προτιμήσαμε να το αναφέρουμε εν συντομία Υπουργείο 

Οικονομίας.

Είναι ευνόητο ότι ο Οδηγός απαιτούσε χρόνο που έπρεπε να αφαιρεθεί από άλλες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αν έφτασε στην τελική μορφή του οφείλονται ευχαριστίες 

στους συνεργάτες της Εταιρείας μας για την αμέριστη βοήθειά τους. 

         

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Μιχάλης Κοσμόπουλος

Εταίρος και IP Head 

DRAKOPOULOS LAW FIRM

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Τί είναι το (εμπορικό) σήμα;

1.2. Τί μπορεί να αποτελέσει σήμα;

1.3. Ποιά η διαφορά του σήματος από άλλα δικαιώματα;

1.4. Από πότε αποκτάται το δικαίωμα στο σήμα;

 

2. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 

2.1. Ποιός μπορεί να καταθέσει δήλωση σήματος στην Ελλάδα;

2.2. Μπορεί να καταθέσει σήμα στην Ελλάδα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση εκτός Ελλάδας;

2.3. Τί χρειάζεται για την κατάθεση ενός σήματος;

2.4. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση σήματος;

2.5. Αν το σήμα αποτελείται από λέξεις και από απεικόνιση, δηλώνεται 

ως λεκτικό ή ως απεικόνιση;

2.6. Πώς επιλέγω τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα δηλώσω;

2.7. Μπορεί να δηλωθεί άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιος και άλλο ως 

αντίκλητος; 

2.8. Χρειάζεται να προσκομίζεται εξουσιοδότηση για κάθε περαιτέρω 

ενέργεια από τον ίδιο πληρεξούσιο, ο οποίος κατέθεσε τη δήλωση

σήματος; 

2.9. Αν ο δικαιούχος του σήματος επιθυμεί να αλλάξει τον εγγεγραμμένο 

πληρεξούσιό του (ή/και αντίκλητο), τί πρέπει να κάνει;

3. ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

Για ποιούς λόγους μπορεί να απορριφθεί ένα σήμα;

3.1. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

3.1.1. Ποιοί είναι οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου;

3.1.2. Σε ποιά περίπτωση μπορεί η κατάθεση μίας ένδειξης να αντίκειται 

στην καλή πίστη ή να έγινε κακόπιστα; 

3.1.3. Υπάρχει τρόπος να καταχωρισθεί ως σήμα μία ένδειξη που εμπί-

πτει σε κάποιο λόγο απολύτου απαραδέκτου;

3.2. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

3.2.1. Ποιοί είναι οι σχετικοί λόγοι απαραδέκτου;

3.2.2. Ποιά θεωρούνται «προγενέστερα σήματα»; 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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3.2.3. Τί είναι το δικαίωμα προτεραιότητας;

3.2.4. Ποιά τα αποτελέσματα του δικαιώματος προτεραιότητας;

3.2.5. Τί σημαίνει «αρχαιότητα» κοινοτικού σήματος και ποια τα αποτε-

λέσματα του δικαιώματος της «αρχαιότητας»;

3.2.6. Πότε αποσβέννυται το δικαίωμα «αρχαιότητας»;

3.2.7. Μπορεί να κατατεθεί σήμα ίδιο με προγενέστερο για τα ίδια προϊό-

ντα ή υπηρεσίες;

3.2.8. Ποιά η διαφορά μεταξύ συμφωνίας για παράλληλη κατάθεση και 

επιστολής συναίνεσης;

3.2.9. Πώς θα μάθω για την τυχόν ύπαρξη προγενέστερων σημάτων;

3.2.10. Στην περίπτωση που τα σήματα και τα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

διακρίνουν είναι πανομοιότυπα, πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη «κιν-

δύνου σύγχυσης»;

3.2.11. Πότε υπάρχει «κίνδυνος σύγχυσης»;

3.2.12. Τί είναι ο «κίνδυνος συσχέτισης»;

3.2.13. Απολαμβάνει ένα γνωστό/φημισμένο σήμα αυξημένης προστασί-

ας στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης; 

3.2.14. Τί θα συμβεί αν τρίτος χρησιμοποιεί κάποιο σήμα στις συναλλα-

γές χωρίς να το έχει καταθέσει/καταχωρίσει; 

3.2.15. Ποιές οι συνέπειες αν το κατατεθειμένο σήμα μοιάζει με δικαίω-

μα προσωπικότητας ή έργο επί του οποίου υπάρχουν δικαιώματα πνευ-

ματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα;

3.2.16. Εμποδίζουν την καταχώριση σήματος στην Ελλάδα σήματα κατα-

χωρισμένα σε άλλες χώρες;

4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
4.1. Ποιά διαδικασία ακολουθείται μετά τη δήλωση κατάθεσης σήματος;

4.2. Ποιός εξετάζει τη δήλωση κατάθεσης σήματος; 

4.3. Εάν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, δίνεται η δυνατότητα 

θεραπείας των ελλείψεων;

4.4. Εάν θεραπευθούν οι ελλείψεις τυπικών προϋποθέσεων ποιά ημερο-

μηνία κατάθεσης λαμβάνει η δήλωση;

4.5. Τί συμβαίνει στην περίπτωση που δεν προβεί ο καταθέτης

σε διόρθωση;
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4.6. Ποιά είναι η διαδικασία εξέτασης των λόγων απαραδέκτου;

4.7. Μπορεί να προσβληθεί η απόφαση του εξεταστή;

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

5.1. Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος ενός σήματος;

5.2. Πρέπει να ανανεωθεί ένα σήμα που η καταχώρισή του εκκρεμεί πάνω 

από δεκαετία;

5.3. Πώς γίνεται η ανανέωση του σήματος;

5.4. Αν παρέλθει η δεκαετία το σήμα θα διαγραφεί;

5.5. Μπορεί ο δικαιούχος να παραιτηθεί από το σήμα του;

6. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ (Δ.Ε.Σ.):

Συγκρότηση και διαδικασία

6.1. Πού εδρεύει η ΔΕΣ και πού συνεδριάζει;

6.2. Πώς συγκροτείται η ΔΕΣ;

6.3. Πόσο διαρκεί η θητεία των μελών της;

6.4. Απολαμβάνουν τα μέλη της ανεξαρτησία;

6.5. Μπορεί ο εξεταστής του σήματος να συμμετάσχει ως μέλος στη

Διοικητική Επιτροπή Σημάτων;

6.6. Πότε συνεδριάζει η ΔΕΣ; 

6.7. Οι διάδικοι μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως ενώπιον της ΔΕΣ;

6.8. Τί θα συμβεί αν διάδικος δεν παραστεί κατά τη δικάσιμο της ΔΕΣ;

6.9. Τί αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν στη ΔΕΣ;

6.10. Ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να φέρουν οι αποφάσεις της ΔΕΣ;

6.11. Δημοσιεύονται οι αποφάσεις της ΔΕΣ;

6.12. Μπορώ να προσφύγω κατά απόφασης της ΔΕΣ; 

7. EΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΕΣ: Προσφυγή και Ανακοπή

7.1. Προσφυγή κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Σημάτων

7.1.1. Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον της ΔΕΣ;

7.1.2. Ποιά είναι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής; 

7.1.3. Πού και πώς ασκείται η προσφυγή; 

7.1.4. Μπορεί να ασκηθεί παρέμβαση ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής 

Σημάτων και εντός ποιάς προθεσμίας;
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7.1.5. Πώς μπορεί να προστατευθεί κάποιος αν έχασε την προθεσμία 

άσκησης προσφυγής ενώπιον της ΔΕΣ ή της άσκησης παρέμβασης;

7.2. Η Ανακοπή

7.2.1. Ποιά απόφαση υπόκειται σε ανακοπή;

7.2.2. Ποιά μπορεί να ασκήσει ανακοπή;

7.2.3. Νομιμοποιούνται να ασκήσουν ανακοπή και νομικά πρόσωπα

χωρίς άμεσο και προσωπικό έννομο συμφέρον;

7.2.4. Πώς και πού ασκείται η ανακοπή και από ποιόν εκδικάζεται;

7.2.5. Τί πρέπει να περιέχει το δικόγραφο της ανακοπής;

7.2.6.  Πώς θα πληροφορηθεί ο ενδιαφερόμενος την ημερομηνία συζή-

τησης της ανακοπής;

7.2.7. Ποιά η διαδικασία εξέτασης της ανακοπής; 

7.2.8. Τί αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν;

7.2.9. Ποιά είναι η προθεσμία για την κατάθεση πρόσθετων λόγων

ανακοπής;

7.2.10. Τί συνέπειες έχει η απουσία των διαδίκων κατά τη συζήτηση της 

ανακοπής;

7.2.11. Τί είναι η απόδειξη χρήσης κατά την ανακοπή;

7.2.12. Ποιά η διαδικασία υποβολής της αίτησης απόδειξης χρήσης;

7.2.13. Μπορεί, ενώ είναι εκκρεμής η απόφαση επί της ανακοπής, να 

ασκηθεί δήλωση διαίρεσης;

7.2.14. Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης επί της

ανακοπής;

8. Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ:

Παραίτηση και ένδικα μέσα

8.1. Διαγραφή με παραίτηση

8.1.1. Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ζητήσει τη διαγραφή του;

8.1.2. Μπορεί ο καταθέτης να περιορίσει τη δήλωση σήματος και τα 

προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που καλύπτει;

8.1.3. Ποιός είναι ο τύπος της παραίτησης, πού δηλώνεται και από πότε 

θεωρείται ότι ασκήθηκε;

8.1.4. Αν έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης του σήματος σε τρίτους, 

μπορεί να παραιτηθεί από αυτό ο δικαιούχος;
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8.2. Διαγραφή λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας

8.2.1. Μπορεί και τρίτος πέραν του δικαιούχου να προκαλέσει τη 

διαγραφή του σήματος;

8.2.2. Υπάρχουν εξαιρέσεις ή περιορισμοί στο δικαίωμα αίτησης

διαγραφής;

8.2.1. Διαγραφή λόγω έκπτωσης

8.2.1.1. Ποιοί μπορεί να αποτελέσουν λόγους έκπτωσης του δικαιούχου 

από το δικαίωμά του στο σήμα;

8.2.1.2. Υπάρχουν εξαιρέσεις από τους λόγους έκπτωσης του

δικαιούχου;

8.2.1.3. Μπορεί δηλαδή ο δικαιούχος να αρχίσει να χρησιμοποιεί το 

σήμα του προκειμένου να αποφύγει τη διαγραφή;

8.2.1.4. Μπορεί να κατατεθεί αίτηση έκπτωσης για μη χρήση πριν τη 

συμπλήρωση πενταετίας; 

8.2.1.5. Μπορεί να ασκηθεί αίτηση έκπτωσης για μη χρήση αν η επιχεί-

ρηση για τα προϊόντα της οποίας είχε καταχωρισθεί το σήμα έπαυσε να 

λειτουργεί από πενταετίας;

8.2.1.6. Εκπίπτει ο δικαιούχος του σήματος αν το χρησιμοποιεί για μέ-

ρος μόνο των προϊόντων για τα οποία έχει καταχωρισθεί;

8.2.1.7. Πότε διαγράφεται το σήμα λόγω έκπτωσης;

8.2.1.8. Τί πρέπει να κάνει ο αιτών τη διαγραφή και κάθε ενδιαφερόμε-

νος μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επ’ αυτής;

8.2.1.9. Μπορεί να ασκηθεί δήλωση διαίρεσης του σήματος, ενώ 

εκκρεμεί η διαδικασία αίτησης έκπτωσης;

8.2.1.10. Μπορώ όσο εκκρεμεί η διαδικασία διαγραφής του σήματος 

λόγω έκπτωσης να ασκήσω αγωγή για αποζημίωση ή έγκληση;

8.2.2. Διαγραφή λόγω ακυρότητας

8.2.2.1. Ποιοί είναι οι λόγοι διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας; 

8.2.2.2. Ποιά είναι η προθεσμία άσκησης της αίτησης διαγραφής του 

σήματος λόγω ακυρότητας;

8.2.2.3. Τί συμβαίνει αν το σήμα μου έχει καταχωριστεί για περισσότερα 

προϊόντα ή/και υπηρεσίες, και ως προς ένα ή κάποια από αυτά συντρέ-

χει λόγος ακυρότητας;

8.2.2.4. Αν το σήμα μου απέκτησε μεταγενέστερα διακριτική ικανότητα 
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λόγω της χρήσης του, μπορεί να ακυρωθεί;

8.2.2.5. Κηρύσσεται άκυρο ελληνικό σήμα το οποίο έχει χρησιμεύσει για

την αναγνώριση αρχαιότητας σήματος της ΕΕ;

8.2.2.6. Πότε διαγράφεται το σήμα λόγω ακυρότητας;

8.2.2.7. Τί πρέπει να κάνει ο αιτών τη διαγραφή λόγω ακυρότητας και

κάθε ενδιαφερόμενος μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επ’ αυτής;

8.2.2.8. Μπορεί να ασκηθεί δήλωση διαίρεσης του σήματος, ενώ εκκρεμεί

η διαδικασία αίτησης κήρυξης ακυρότητας;

8.2.2.9. Όσο εκκρεμεί η διαδικασία διαγραφής του σήματος λόγω ακυρό-

τητας, μπορεί να ασκηθεί αγωγή για αποζημίωση ή έγκληση;

9. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣ 

9.1. Μπορεί να προσβληθεί απόφαση της ΔΕΣ;

9.2. Ποιά είναι η προθεσμία της προσφυγής;

9.3. Μπορεί να ζητηθεί αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης

απόφασης;

9.4. Πρέπει να γνωστοποιηθεί η άσκηση της προσφυγής μου και στους 

διαδίκους κατά τη διαδικασία ενώπιον της ΔΕΣ;

9.5. Ποιά η συνέπεια από τη μη άσκηση παρέμβασης επί της προσφυγής 

στα διοικητικά δικαστήρια από τους διαδίκους ενώπιον της ΔΕΣ;

10. ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

10.1. Μεταβίβαση σήματος

10.1.1. Μπορεί να γίνει μεταβίβαση του σήματος ή της αίτησης 

κατάθεσης;

10.1.2. Η μεταβίβαση σήματος μπορεί να γίνει και ανεξάρτητα από τη με-

ταβίβαση της επιχείρησης;

10.1.4. Μπορεί να μεταβιβασθεί σήμα ενώ είναι εκκρεμής η διαδικασία 

καταχώρισής του;

10.1.5. Τί γίνεται σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκκρεμοδικίας επί 

καταχώρισης σήματος μεταβιβασθεί στον καταθέτη προγενέστερο σήμα 

που κωλύει την καταχώριση αυτού;

10.1.6. Μέχρι ποιό σημείο εκκρεμοδικίας της υπόθεσης μπορεί να αρθεί 

αυτοδικαίως το κώλυμα με τη μεταβίβαση του προγενέστερου σήματος;
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10.2. Παραχώρηση άδειας χρήσης

10.2.1. Μπορώ να επιτρέψω σε τρίτο να χρησιμοποιεί το σήμα μου;

10.2.2. Θα πρέπει η άδεια χρήσης να αφορά όλα τα προϊόντα και τις υπη-

ρεσίες που καλύπτει το σήμα;

10.2.3. Μπορεί να συμφωνηθεί άδεια χρήσης για ορισμένες μόνο γεωγρα-

φικές περιοχές;

10.2.4. Τί ισχύ έχει μία σύμβαση άδειας χρήσης σήματος η οποία δεν κα-

ταχωρίσθηκε σύμφωνα με τους όρους του νόμου;

10.2.5. Αν παραχωρηθεί άδεια χρήσης σήματος σε τρίτο, θα μπορεί να το 

χρησιμοποιεί και ο δικαιούχος του;

10.2.6. Μπορεί ο αδειούχος χρήσης να παραχωρήσει με τη σειρά του υπο-

άδεια χρήσης σε τρίτους;

10.2.7. Προστατεύεται ο αδειούχος σε περίπτωση προσβολής του σήμα-

τος;

10.2.8. Προστατεύεται ο αδειούχος σε περίπτωση προσβολής του σήμα-

τος και απραγίας του δικαιούχου να ασκήσει τις αξιώσεις του;

10.2.9. Έχει υποχρεώσεις ο αδειούχος απέναντι στο δικαιούχο;

10.2.10. Προστατεύεται ο δικαιούχος σε περίπτωση παραβίασης από τον 

αδειούχο των διατάξεων της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης;

10.2.11. Πώς λύεται η παραχώρηση;

10.2.12. Μπορεί τρίτος να αιτηθεί τη λήξη της παραχώρησης άδειας

χρήσης; 

10.2.13. Μπορεί να τροποποιηθεί η συμφωνία παραχώρησης άδειας

χρήσης;

10.2.14. Μπορεί ο δικαιούχος ενώ έχει παραχωρήσει άδεια/ες χρήσης να 

παραιτηθεί του δικαιώματός του στο σήμα;

10.3. Εμπράγματα δικαιώματα - Αναγκαστική εκτέλεση - Πτώχευση

10.3.1. Μπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί 

του σήματος;

10.3.2. Μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση επί του σήματος;

10.3.3. Ποιά η τύχη του σήματος σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης του 

δικαιούχου;

10.3.4. Ποιός νομιμοποιείται να κάνει αίτηση για την εκποίηση του σήμα-

τος σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης;
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10.3.5. Μπορεί να εκποιηθεί το σήμα αν αποτελείται από το όνομα του 

πτωχεύσαντος;

10.4. Το δικαίωμα διαίρεσης

10.4.1. Υπάρχει δυνατότητα διαίρεσης σήματος;

10.4.2. Ποιά η χρονική προτεραιότητα της αποσπώμενης καταχώρισης 

ή δήλωσης;

10.4.3. Μπορεί ένα διακρινόμενο προϊόν ή υπηρεσία να περιλαμβάνεται 

και στην αρχική και στην αποσπώμενη καταχώριση ή δήλωση;

10.4.4. Ποιά η τύχη της αποσπώμενης καταχώρισης ή δήλωσης αν έχει 

προηγηθεί ένδικο μέσο κατά αυτής;

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΑ

11.1. Ποιά δικαιώματα παρέχει το καταχωρισμένο σήμα; 

11.2. Ποιές εξουσίες παρέχει το δικαίωμα στο σήμα στο δικαιούχο του;

11.5. Ποιά η έννοια των όρων «παραποίηση», «απομίμηση» και ποιά η 

σχέση τους με την έννοια του «κινδύνου σύγχυσης»;

12.  Η ΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

12.1. Αγωγές άρσης προσβολής και παράλειψης στο μέλλον και 

αποζημίωσης

12.1.1. Πώς μπορεί να προστατευτεί αστικά ο δικαιούχος του σήματος;

12.1.2.  Τί μπορεί να ζητήσει ο δικαιούχος του σήματος με την αγωγή 

για άρση της προσβολής;

12.1.3. Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να σωρεύσει περισσότερες 

βάσεις προστασίας;

12.1.4. Μπορεί  να εναχθεί  ενδιάμεσο πρόσωπο, οι υπηρεσίες του

οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιωμάτων;

12.1.5. Πρέπει να αποδειχθεί υπαιτιότητα του τρίτου για να ευδοκιμή-

σει η αγωγή του δικαιούχου για άρση της προσβολής και παράλειψης 

στο μέλλον ή/και αποζημίωσης;

12.1.6. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση σε περίπτωση προσβολής 

σήματος;

12.1.7. Ποιό δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει τις σχετικές αγωγές;
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12.1.8. Σε τί χρονικούς περιορισμούς υπόκεινται τα δικαιώματα από 

το σήμα;

12.1.9. Δεσμεύονται τα πολιτικά δικαστήρια από τις αποφάσεις της 

ΔΕΣ και των διοικητικών δικαστηρίων;

12.1.10. Ποιός έχει το αποδεικτικό βάρος στις αγωγές με βάση το 

νόμο περί σημάτων;

12.1.11. Δημοσιεύεται η απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου στον 

τύπο;

12.2. Απόδειξη

12.2.1. Μπορεί ο δικαιούχος σήματος να επικαλεστεί αποδεικτικά 

στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου;

12.2.2.  Μπορεί ο δικαιούχος σήματος να ζητήσει την κοινοποίηση 

τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρί-

σκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου;

12.2.3. Μπορεί ο δικαιούχος σήματος να αξιώσει την παροχή πληρο-

φοριών από τον αντίδικο ή τρίτο πρόσωπο;

12.2.4. Τί είδους πληροφορίες μπορεί να ζητήσει ο δικαιούχος του 

σήματος από τους αντιδίκους του;

12.2.5.  Προβλέπεται προστασία των εμπιστευτικών και άλλων ευ-

αίσθητων πληροφοριών που θα παράσχει ο υπόχρεος ή περισσότερα 

δικαιώματα για τον δικαιούχο του σήματος; 

12.2.6.  Ποιά η κύρωση αν ο αντίδικος δεν κοινοποιήσει τα αποδεικτι-

κά στοιχεία που διέταξε το δικαστήριο;

12.2.7.  Ποιά είναι η κύρωση αν ο αντίδικος δεν κοινοποιήσει τις

πληροφορίες που διέταξε το δικαστήριο ή παράσχει ανακριβεί

πληροφορίες;

12.3. Ασφαλιστικά μέτρα

12.3.1. Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ζητήσει τη λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων;

12.3.2. Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ζητήσει συντηρητική 

κατάσχεση των απομιμητικών προϊόντων;

12.3.3. Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ζητήσει συντηρητική 

κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του αντιδίκου και δέσμευση 

των λογαριασμών του;
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12.3.4. Ποιό είναι αρμόδιο δικαστήριο για τη λήψη ασφαλιστικών 

μέτρων;

12.3.5. Μπορώ να ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα εναντίον ενδιαμέσων 

προσώπων;

12.3.6. Μπορούν να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα χωρίς κλήση του 

αντιδίκου;

12.3.7. Δημοσιεύεται η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων στον 

τύπο;

12.3.8. Μπορώ να αιτηθώ τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά τρίτου 

που έχει υποβάλει δήλωση κατάθεσης του επίδικου σήματος;

12.4. Ασφαλιστικά μέτρα - Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών 

στοιχείων

12.4.1. Ποιά μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων μπορεί 

να ζητήσει ο δικαιούχος του σήματος;

12.4.2. Ποιά η χρονική ισχύς των μέτρων προστασίας των αποδεικτι-

κών μέσων;

12.4.3. Ποιά στοιχεία απαιτούνται ώστε να είναι ορισμένη η αίτηση για 

προστασία αποδεικτικών μέσων;

12.4.4. Μπορούν να ληφθούν μέτρα προστασίας των αποδεικτικών 

στοιχείων χωρίς προηγούμενη κλήση του καθού;

12.4.5. Πώς προστατεύονται τα δικαιολογημένα συμφέροντα του κα-

θού;

12.5. Περιορισμοί προστασίας του σήματος – Ενστάσεις

12.5.1. Μπορεί τρίτος να χρησιμοποιήσει το ίδιο το καταχωρισμένο 

σήμα χωρίς την άδεια του δικαιούχου του;

12.5.2. Μπορεί τρίτος να ισχυριστεί ότι κάνει χρήση του ονόματός 

του, έστω και αν αυτό μοιάζει με καταχωρισμένο σήμα τρίτου;

12.5.3. Μπορεί να περιοριστεί η χρήση κοινών λέξεων λόγω καταχω-

ρισμένου σήματος;

12.5.4. Μπορεί ο δικαιούχος σήματος να στραφεί εναντίον τρίτου που 

χρησιμοποιεί την ίδια ή παρόμοια ένδειξη στις συναλλαγές ήδη πριν 

ακόμα ο δικαιούχος καταθέσει το σήμα του (δικαίωμα προγενέστερης 

τοπικής ισχύος);
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12.5.5. Μπορεί τρίτος να εισάγει στην Ελλάδα προϊόντα από χώρα 

εκτός ΕΕ (παράλληλες εισαγωγές);

12.5.6. Μπορεί τρίτος να αποκρούσει την αγωγή του δικαιούχου ισχυ-

ριζόμενος ότι χρησιμοποιεί δικό του καταχωρισμένο σήμα;

12.5.7. Μπορεί τρίτος να αποκρούσει την αγωγή του δικαιούχου ισχυ-

ριζόμενος ότι έχει καταθέσει δήλωση σήματος για την ένδειξη που 

χρησιμοποιεί;

12.5.8. Μπορεί τρίτος να αμφισβητήσει κατ’ ένσταση το δικαίωμα 

που έχει ο δικαιούχος στο σήμα του; 

12.5.9. Αποδυναμώνεται το δικαίωμα στο σήμα λόγω ανοχής;

13. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

13.1. Τιμωρείται ποινικά η προσβολή σήματος τρίτου;

13.2. Η ποινική δίωξη ασκείται κατ’ έγκληση ή αυτεπαγγέλτως;

13.3. Δημοσιεύεται η καταδικαστική απόφαση στον τύπο;

 

14. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

14.1. Τί είναι το συλλογικό σήμα; 

14.2. Μπορεί το συλλογικό σήμα να αποτελείται από γεωγραφική 

ένδειξη;

14.3. Τί απαιτείται για την κατάθεση συλλογικού σήματος;

14.4. Ποιός ασκεί τα δικαιώματα επί του συλλογικού σήματος;

14.5. Μπορεί να διαγραφεί συλλογικό σήμα; 

15. ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

15.1. Κατάθεση διεθνούς σήματος

15.1.1. Τί είναι το διεθνές σήμα;

15.1.2. Ποιός μπορεί να καταθέσει ένα διεθνές σήμα στην Ελλάδα;

15.1.3. Τί πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση για κατάθεση διεθνούς 

σήματος;

15.1.4. Μπορεί να κατατεθεί αίτηση για διεθνή καταχώριση στα

ελληνικά;

15.1.5. Πού κατατίθεται η αίτηση για διεθνή καταχώριση;

15.1.6. Ποιός είναι αρμόδιος για την καταχώριση;
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15.1.7. Ποιά θεωρείται ως ημερομηνία καταχώρισης του διεθνούς 

σήματος;

15.1.8. Πού καταβάλλονται τα οφειλόμενα τέλη για ενέργειες σχετι-

κά με διεθνή σήματα;

15.1.9. Ποιά η σχέση του ν. 4072/2012 με τα διεθνή σήματα; 

15.1.10. Ποιά είναι διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης 

στην Ελλάδα και από πότε συντελείται; 

15.2. Ένδικα βοηθήματα

15.2.1. Ποιός νομιμοποιείται να εκπροσωπεί το δικαιούχο του διε-

θνούς σήματος στην Ελλάδα;

15.2.2. Τί γίνεται σε περίπτωση απουσίας του δικαιούχου διεθνούς 

σήματος από τη διαδικασία ενώπιον της ΔΕΣ;

15.2.3. Τί συμβαίνει αν ασκηθεί ανακοπή κατά διεθνούς σήματος;

15.2.4. Τί συμβαίνει σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διεθνούς

καταχώρισης;

15.3. Μετατροπή διεθνούς σήματος σε εθνικό

15.3.1. Μπορεί να γίνει μετατροπή του διεθνούς σήματος σε εθνικό;

15.3.2. Ποιά είναι η διαδικασία μετατροπής διεθνούς σήματος σε 

εθνικό;

15.3.3. Πόσο διαρκεί η προστασία του σήματος που προέρχεται από 

μετατροπή διεθνούς σήματος σε εθνικό;

15.4. Διαγραφή διεθνούς σήματος

15.4.1. Πώς διαγράφεται ένα διεθνές σήμα; 

16. ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

16.1. Τί προστασία παρέχεται στο σήμα της ΕΕ και από πότε;

16.2. Μπορεί σήμα της ΕΕ να μετατραπεί σε εθνικό;

16.3. Μέσα σε ποιά προθεσμία μπορεί να συντελεστεί η μετατροπή;

16.4. Πώς κατατίθεται το εκ μετατροπής σήμα της ΕΕ;

16.5. Από πότε προστατεύεται το σήμα που προέρχεται από μετατρο-

πή σήματος της ΕΕ σε εθνικό; 

17. ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

17.1. Προστατεύονται με τον παρόντα νόμο οι δικαιούχοι σημάτων 
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που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση εκτός Ελλάδας;

17.2. Προβλέπεται ειδική προθεσμία προσκόμισης αποδεικτικών 

για την καταχώριση σημάτων με διεκδίκηση προτεραιότητας;

17.3. Προβλέπεται ειδική προθεσμία προσβολής αποφάσεων της 

Υπηρεσίας Σημάτων ή της ΔΕΣ για δικαιούχους αλλοδαπών

σημάτων;

17.4. Τί έγγραφα χρειάζονται για την κατάθεση δήλωσης σήματος 

από δικαιούχο αλλοδαπού σήματος;

17.5. Μπορώ να καταθέσω με τη δήλωση συνημμένα έγγραφα στην 

αγγλική;

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΩΝ

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/2424
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αρ. 

 

ΓΓΕ

 

ΓΔΙΕΕ

  

 

ΔΕφΑθ

ΔΕΣ

ΔΠρΑθ 

ν.   

παρ.   

στ.   

ΣτΕ

Σχετ.   

  

EUIPO

WIPO 

 Άρθρο

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Νόμος

Παράγραφος

Στοιχείο

Συμβούλιο της Επικρατείας

Σχετικά

European Union Intellectual Property Office

World International Property Organization

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σημειώσεις:
Αν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι παραπομπές σε άρθρα αναφέρονται πάντα στα Κεφάλαια 
Α΄ έως ΙΑ΄ του Τρίτου Μέρους (άρθρα 121 – 183) του ν. 4072/2012, δηλαδή τον ελληνικό νόμο περί 
σημάτων.
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Οδηγός Εμπορικών Σημάτων 201

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Τί είναι το (εμπορικό) σήμα;

 

Όταν αναφερόμαστε σε (εμπορικό) σήμα, εννοούμε κάθε σηµείο επι-

δεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Με 

άλλα λόγια, πρέπει το σήμα να γίνεται αντιληπτό από το μέσο κατα-

ναλωτή ως δηλωτικό της προέλευσης των προϊόντων που διακρίνει 

(να επιτελεί, δηλαδή, λειτουργία προέλευσης).

  

1.2. Τί μπορεί να αποτελέσει σήμα;

 

Σήμα μπορούν να αποτελέσουν ιδίως λέξεις (εφόσον έχουν διακρι-

τική δύναμη και ικανότητα), ονόµατα φυσικών προσώπων, επωνυµί-

ες νομικών προσώπων, ψευδώνυµα, απεικονίσεις (συγκεκριμένες ή 

αφηρημένες εικαστικές παραστάσεις), σχέδια, γράµµατα, αριθµοί, 

χρώµατα (εφόσον έχουν καθιερωθεί στις συναλλαγές ως διακριτικό 

γνώρισμα συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας), ήχοι, συµπεριλαµ-

βανοµένων των µουσικών φράσεων, το σχήµα του προϊόντος ή της 

συσκευασίας του.

 

Ο προϊσχύσας ν. 2239/1994 περί σημάτων, όριζε ρητά ότι σήμα θεω-

ρείται και ως τέτοιο μπορεί να καταχωρισθεί και ο τίτλος εφημερί-

δας ή περιοδικού. Ο νέος νόμος δεν περιλαμβάνει την ίδια πρόβλεψη, 

η οποία όμως προκύπτει ερμηνευτικά.

 

«Διαφημιστικά συνθήματα» (slogans), όπως και η απεικόνιση της δι-

αρρύθμισης καταστήματος, θεωρούνται και μπορούν να καταχωρι-

σθούν επίσης ως σήματα, εφόσον βέβαια αποδειχθεί ότι έχουν δια-

κριτικό χαρακτήρα, επιτελούν, δηλαδή, λειτουργία προέλευσης.

άρ.121 παρ.1

άρ.121 παρ.2
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άρ.13 ν.146/14

1.3. Ποιά η διαφορά του σήματος από άλλα δικαιώματα;

 

Από το διακριτικό γνώρισμα: Το διακριτικό γνώρισμα αποκτάται με 

τη χρήση και καθιέρωσή του στις συναλλαγές. Το δικαίωμα στο σήμα 

αποκτάται με την καταχώρισή του στο μητρώο σημάτων (όχι με την 

απλή κατάθεσή του).

 

Από τα πνευματικά δικαιώματα: Η προστασία με βάση το δίκαιο περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας προϋποθέτει πρωτότυπο πνευματικό δημι-

ούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε 

μορφή. Το σήμα διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρη-

σης από αυτά άλλων επιχειρήσεων.

 

Από το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα: Βιομηχανικό σχέδιο ή υπό-

δειγμα είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός 

βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (π.χ. γραμμή, σχήμα, χρώμα κλπ) 

και καταχωρίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη για τα δικαιώμα-

τα αυτά διαδικασία. Το σήμα πρέπει να επιτελεί διακριτική λειτουρ-

γία και να καταχωρισθεί στο μητρώο σημάτων.

 

Είναι, όμως, δυνατό, μια ένδειξη να είναι ταυτόχρονα και διακριτικό 

γνώρισμα/σήμα και πνευματικό έργο (π.χ. ένα λογότυπο). Ή ακόμα 

μπορεί να είναι καταχωρισμένο σήμα αλλά και βιομηχανικό σχέδιο ή 

υπόδειγμα (π.χ. το σχήμα μια φιάλης). Εξαρτάται κάθε φορά από το αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας που τάσσουν οι ειδικότεροι 

νόμοι.

1.4. Από πότε αποκτάται το δικαίωμα στο σήμα;

Το δικαίωµα για αποκλειστική χρήση του σήµατος αποκτάται µε την 

καταχώρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ανατρέχει 

στην ημερομηνία κατάθεσής του. Σύμφωνα με το νόμο η διαδικασία 

καταχώρισης σήματος, εάν δε συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέ-

ν. 2121/1993

π.δ. 259/1997

Καν. 6/2002

άρ.122, 139 

παρ.1
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κτου, ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την ημερο-

μηνία κατάθεσης, στην οποία θα πρέπει να προστεθεί και το τρίμηνο 

για την άσκηση ανακοπής.

 

Προσοχή: Αυτό σημαίνει ότι από την ημέρα της κατάθεσης και μέχρι 

την ημερομηνία που θα καταχωρισθεί το σήμα, αυτό δεν είναι «κατοχυ-

ρωμένο». Η κατάθεση δήλωσης σήματος δεν παρέχει κανένα δικαίωμα 

στον καταθέτη του σύμφωνα με το νόμο σημάτων και ιδίως αυτός δε 

μπορεί να απαγορεύσει σε τρίτο να το χρησιμοποιεί. Το μόνο δικαίωμα 

που παρέχει είναι ότι μπορεί ο καταθέτης να εμποδίζει μεταγενέστε-

ρα ίδια ή παρόμοια με αυτό σήματα να γίνουν δεκτά προς καταχώριση.

 



Οδηγός Εμπορικών Σημάτων 2017 Η Κατάθεση Σήματος

21

2. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

2.1. Ποιός μπορεί να καταθέσει δήλωση σήματος στην Ελλάδα;

 

Σήμα μπορεί να καταθέσει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

2.2. Μπορεί να καταθέσει σήμα στην Ελλάδα φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση εκτός 

Ελλάδας;

 

Ναι. Όσοι έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην αλλο-

δαπή μπορούν να καταθέσουν δήλωση σήματος στην Ελλάδα και να 

προστατευτούν με βάση τις διατάξεις του ελληνικού νόμου περί ση-

μάτων. Το αλλοδαπό σήμα το οποίο καταχωρίζεται νόμιμα στην Ελλά-

δα είναι ανεξάρτητο από το ίδιο σήμα που ο δικαιούχος διαθέτει στη 

χώρα όπου βρίσκεται η επαγγελματική του εγκατάσταση.

 

2.3. Τί χρειάζεται για την κατάθεση ενός σήματος;

 

Για την καταχώριση εθνικού σήµατος κατατίθεται δήλωση στο Τμήμα 

Σημάτων (ή Υπηρεσία Σημάτων) στη Διεύθυνση Εµπορικής Ιδιοκτη-

σίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας 

(Πλατεία Κάνιγγος, 2ος  όροφος, Γραφείο 223, ωράριο λειτουργίας 

για το κοινό 10:30-14:00).

 

Προδιατυπωμένα έντυπα δηλώσεων κατάθεσης σημάτων και αναλυτι-

κές οδηγίες για την προετοιμασία του φακέλου κατάθεσης είναι διαθέ-

σιμα στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στη 

διεύθυνση http://gge.gov.gr

Σημείωση: Πριν από την κατάθεση πρέπει να γίνεται πάντα έλεγχος 

για προγενέστερα σήματα, ώστε να μην υπάρξουν προσκόμματα στη 

διαδικασία καταχώρισης.

άρ.177

άρ.134, 135, 

136, 177 παρ.5

http://gge.gov.gr/;page_id=555
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άρ.136, παρ.3

2.4. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση σήματος;

 

Η ηλεκτρονική κατάθεση σήματος πραγματοποιείται μέσω ειδικής 

πλατφόρμας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

www.gge.gov.gr. H είσοδος σε αυτή πραγματοποιείται χρησιμοποιώ-

ντας τους κωδικούς του TAXISΝΕΤ και η πληρωμή των τελών κατά-

θεσης γίνεται με την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. Η διαδικασία 

της ηλεκτρονικής κατάθεσης περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσε-

λίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 

 

2.5. Αν το σήμα αποτελείται από λέξεις και από απεικόνιση, 

δηλώνεται ως λεκτικό ή ως απεικόνιση;

 

Ο καταθέτης πρέπει να σημειώσει και τα δύο πεδία. Αν το σήμα είναι 

έγχρωμο δηλώνεται και το πεδίο «έγχρωμη απεικόνιση».

 

2.6. Πώς επιλέγω τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα δηλώσω;

 

Τα σήματα κατατίθενται πάντα σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα ή 

υπηρεσίες τα οποία, για λόγους διευκόλυνσης και υπολογισμού των 

τελών κατάθεσης, περιλαμβάνονται σε 45 κλάσεις (Διεθνής Ταξινό-

μηση της Νίκαιας). Ο καταθέτης πρέπει να ορίσει την κλάση ή τις 

κλάσεις που επιθυμεί, αλλά και τα ειδικότερα προϊόντα ή υπηρεσί-

ες που τον ενδιαφέρουν. Αναλυτικός κατάλογος των προϊόντων και 

υπηρεσιών, όπως αυτές ταξινομούνται ανά κλάση, μπορεί να βρεθεί 

στον ακόλουθο συντετμημένο σύνδεσμο, ο οποίος παραπέμπει στην 

ιστοσελίδα του EUIPO: http://goo.gl/4UsUxM 

 

Προσοχή: Αποφεύγετε τη χρήση συνοπτικών καταλόγων, οι οποίοι 

δημιουργούν τη λανθασμένη εντύπωση  ότι περιλαμβάνουν εξαντλη-

τικά τα προϊόντα ή υπηρεσίες ή ότι η απλή αντιγραφή της συνοπτι-

κής περιγραφής μια κλάσης έχει ως αποτέλεσμα την προστασία για 

όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που ταξινομούνται στην οικεία κλάση.

http://gge.gov.gr/?page_id=555
http://goo.gl/4UsUxM 
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2.7. Μπορεί να δηλωθεί άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιος και άλλο 

ως αντίκλητος;

 

Ναι. Ο αντίκλητος, όμως, πρέπει να διαμένει στην περιφέρεια Αττικής.

2.8. Χρειάζεται να προσκομίζεται εξουσιοδότηση για κάθε περαιτέρω 

ενέργεια από τον ίδιο πληρεξούσιο, ο οποίος κατέθεσε τη δήλωση 

σήματος;

 

Όχι. Ο εγγεγραμμένος επί της δήλωσης πληρεξούσιος δεν χρειάζεται 

νέο πληρεξούσιο για τη διενέργεια πράξεων ενώπιον της ΔΕΣ και της 

Υπηρεσίας Σημάτων.

2.9. Αν ο δικαιούχος του σήματος επιθυμεί να αλλάξει τον εγ-

γεγραμμένο πληρεξούσιό του (ή/και αντίκλητο), τί πρέπει να κάνει;

 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στην Υπηρεσία 

Σημάτων ορίζοντας νέο πληρεξούσιο (ή/και αντίκλητο). Την αίτηση 

μπορεί να υποβάλει και ο νέος πληρεξούσιος (ή/και αντίκλητος) μαζί 

με το πληρεξούσιο έγγραφο που τον νομιμοποιεί. Η σχετική αλλαγή 

σημειώνεται στα βιβλία σημάτων. Παράβολο δεν καταβάλλεται, επι-

κολλάται μόνο στη σχετική αίτηση το προβλεπόμενο μεγαρόσημο.
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Για ποιούς λόγους μπορεί να απορριφθεί ένα σήμα;

 

Ένα σήμα μπορεί να απορριφθεί είτε επειδή το ίδιο δεν είναι ικανό να 

διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης από εκείνα άλ-

λων επιχειρήσεων (απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου), είτε επειδή υπάρχει 

κάποιο προγενέστερο σήμα ή άλλο δικαίωμα (σχετικοί λόγοι απαραδέ-

κτου) που προσβάλλονται από αυτό.

 

3.1. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

 

3.1.1. Ποιοί είναι οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου;

 

Σύμφωνα με το νόμο δεν καταχωρίζονται ως σήματα ενδείξεις οι οποίες:

 

α) στερούνται διακριτικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι ικανές να διακρί-

νουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων 

επιχειρήσεων,

Παράδειγμα: μία τελεία ή ένα θαυμαστικό δεν μπορεί να θεωρηθεί από το 

μέσο καταναλωτή ότι διακρίνει προϊόν ή υπηρεσία

 

β) είναι περιγραφικές, δηλαδή συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή 

ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τη δήλωση του 

είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, 

της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του 

προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προ-

ϊόντος ή της υπηρεσίας, 

Παράδειγμα: η λέξη «Πορτοκάλι» δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα 

για πορτοκάλια (δηλώνει είδος), ούτε η λέξη «αφράτο» για ψωμί (δηλώ-

νει ποιότητα και ιδιότητα), ούτε η ένδειξη «Καλαμάτα» για λάδι (δηλώνει 

γεωγραφική προέλευση)

 

γ) είναι κοινόχρηστες, δηλαδή συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή 

ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή 

άρ.123, 124

3. ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

άρ.123
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στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου,

Παράδειγμα: η επωνυμία «Τα 3 αδέρφια» για ταβέρνα

δ) συνίστανται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από τη 

φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού 

αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν·

Παράδειγμα: τα κυλινδρικά μέρη ξυριστικής μηχανής ή μία σφαίρα ως 

σήμα για μπάλα,

 

ε) αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,

Παράδειγμα: μια βωμολοχία

 

στ) είναι παραπλανητικές, δηλαδή μπορούν να παραπλανήσουν το κοι-

νό για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική 

προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή για άλλα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος,

Παράδειγμα: η ένδειξη «Paris» για καλλυντικά που παράγονται στην Ελ-

λάδα

 

ζ) προορίζονται να διακρίνουν κρασιά ή οινοπνευματώδη που εμπερι-

έχουν ή αποτελούνται από προστατευόμενη από τη νομοθεσία της ΕΕ 

γεωγραφική ένδειξη υποδηλούσα κρασιά ή οινοπνευματώδη, εφόσον 

τα εν λόγω κρασιά ή οινοπνευματώδη δεν έχουν τη συγκεκριμένη προ-

έλευση,

Παράδειγμα: «Νεμέα» για οίνο παραγόμενο στην Κρήτη

η) εμπεριέχουν ή αποτελούνται από ονομασία προέλευσης ή γεωγρα-

φική ένδειξη γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν καταχω-

ρισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και αφορούν τον ίδιο τύπο 

προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση καταχώρισης του εν λόγω 

σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κα-

ταχώρισης της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης 

των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
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θ) τα ονόματα των κρατών, η σημαία, τα εμβλήματα, τα σύμβολα, οι θυ-

ρεοί, τα σημεία και τα επισήματα του Ελληνικού Κράτους και των λοι-

πών κρατών, που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της σύμβασης των Πα-

ρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ν. 213/1975, Α’ 

258) και με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, καθώς και τα σημεία 

μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαιτέρου δημοσίου συμφέροντος 

και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις,

Παράδειγμα: η ελληνική σημαία ως σήμα ταξιδιωτικής εταιρείας

 

ι) τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στα χρηστά ήθη ή έγινε 

κακόπιστα.

 

3.1.2. Σε ποιά περίπτωση μπορεί η κατάθεση μίας ένδειξης να 

αντίκειται στην καλή πίστη ή να έγινε κακόπιστα;

 

Η αντίθεση προς την καλή πίστη κρίνεται αντικειμενικά και μπορεί να 

αφορά κάθε κατάθεση που εμπίπτει σε κάποιον από τους απόλυτους ή 

σχετικούς λόγους απαραδέκτου.

Η κακοπιστία προϋποθέτει γνώση και πρόθεση από την πλευρά του κα-

ταθέτη και σε αυτήν εμπίπτουν περιπτώσεις όπως η κατάθεση σήμα-

τος από τρίτο μη πραγματικό δικαιούχο με σκοπό το σφετερισμό του.

Παράδειγμα: ο Α αναθέτει στο Β τη δημιουργία λογοτύπου για την επι-

χείρηση του και ο Β το καταθέτει στο όνομά του ή ο Γ καταθέτει στην 

Ελλάδα σήμα γνωστής αλλοδαπής εταιρίας προκειμένου να την «πιέ-

σει» να συνεργαστεί μαζί του.

3.1.3. Υπάρχει τρόπος να καταχωρισθεί ως σήμα μία ένδειξη που 

εμπίπτει σε κάποιο λόγο απολύτου απαραδέκτου;

 

Μία ένδειξη που δεν έχει διακριτική ικανότητα ή είναι περιγραφική ή 

κοινόχρηστη, μπορεί να καταχωρισθεί ως σήμα μόνο εάν έχει αποκτή-

σει διακριτική ικανότητα λόγω της χρήσης της στις συναλλαγές μέχρι 

άρ.123, παρ.4
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την ημερομηνία κατάθεσης του σήματος (επιγενόμενη διακριτική ικα-

νότητα). Την επιγενόμενη διακριτική ικανότητα πρέπει να την αποδεί-

ξει ο καταθέτης ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων.

 

Παράδειγμα: Ο Α λειτουργεί εστιατόριο με την επωνυμία «Το καλύτερο 

εστιατόριο». Αν οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τη φράση «Πάμε στο 

καλύτερο εστιατόριο» εννοώντας το κατάστημα του Α τότε η ένδειξη 

«Το καλύτερο εστιατόριο» έπαψε να είναι περιγραφική και κοινόχρη-

στη και απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα. Συνεπώς ο Α μπορεί να ισχυ-

ριστεί και να αποδείξει ότι η επωνυμία της επιχείρησής του μπορεί να 

καταχωρισθεί ως σήμα.

 

Πρόκειται για αλλαγή σε σχέση με τον προϊσχύσαντα νόμο, όπου ορι-

ζόταν ως κρίσιμος ο χρόνος της πρώτης συζήτησης ενώπιον της ΔΕΣ.  

3.2. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

 

3.2.1. Ποιοί είναι οι σχετικοί λόγοι απαραδέκτου;

 

Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου είναι οι λόγοι εκείνοι που στηρίζονται 

στην ύπαρξη προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος στο οποίο 

προσκρούει το σήμα που θέλουμε να καταθέσουμε.

3.2.2. Ποιά θεωρούνται «προγενέστερα σήματα»;

 

Προγενέστερα σήματα θεωρούνται:

α) τα σήματα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών με ισχύ στην Ελ-

λάδα και των σημάτων της ΕΕ, τα οποία έχουν καταχωρισθεί πριν από 

την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος, αφού ληφθούν 

υπόψη τα δικαιώματα προτεραιότητας ή αρχαιότητας αυτών που προ-

βλήθηκαν,

β) οι προγενέστερες δηλώσεις σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

άρ.124, παρ.2

άρ.124, παρ.1
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ανωτέρω διεθνών και των σημάτων της ΕΕ, με την επιφύλαξη της κατα-

χώρισής τους,

γ) τα σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του 

σήματος ή ενδεχομένως κατά την ημερομηνία προτεραιότητας που δηλώ-

νεται, είναι παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια του αρ. 6 δις της Σύμβασης 

των Παρισίων.

 

3.2.3. Τί είναι το δικαίωμα προτεραιότητας;

 

Είναι το δικαίωμα που έχει ο καταθέσας αίτηση σήματος σε ένα ή για ένα 

από τα κράτη μέρη της Διεθνούς σύμβασης των Παρισίων ή της συμφω-

νίας για τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου να καταθέσει 

στην Ελλάδα το ίδιο σήμα μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την πρώτη 

κατάθεσή του, ώστε η προτεραιότητα του σήματος να ανατρέχει στην ημε-

ρομηνία της πρώτης κατάθεσής του. Ο καταθέτης θα πρέπει να δηλώσει 

ρητά ότι έχει δικαίωμα προτεραιότητας κατά την κατάθεση της δήλωσης 

σήματος καθώς και να προσκομίσει κατά την κατάθεση στην Υπηρεσία Ση-

μάτων και την απόδειξη της πρώτης του κατάθεσης.

3.2.4. Ποιά τα αποτελέσματα του δικαιώματος προτεραιότητας;

 

Το αποτέλεσμα του δικαιώματος προτεραιότητας είναι ότι ως ημερομηνία 

κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του αλλοδα-

πού σήματος.

3.2.5. Τί σημαίνει «αρχαιότητα» σήματος της ΕΕ και ποιά τα αποτελέσματα 

του δικαιώματος της «αρχαιότητας»;

 

Μπορεί ο δικαιούχος προγενέστερου εθνικού σήµατος καταχωρισμένου 

στην Ελλάδα ή διεθνούς σήματος ισχύοντος (και) στην Ελλάδα, να καταθέ-

σει το ίδιο ως σήμα της ΕΕ με διεκδίκηση αρχαιότητας. Αποτέλεσμα είναι 

ότι σήμα της ΕΕ ισχύει στην Ελλάδα, όχι από το χρόνο κατάθεσής του, αλλά 

άρ.177

άρ.175 παρ.2
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από το χρόνο κατάθεσης του ελληνικού σήματος επί του οποίου στηρί-

χθηκε η αρχαιότητα.

 

Όταν ο δικαιούχος του σήματος της ΕΕ παραιτηθεί του προγενέστερου 

σήματος ή το αφήσει να αποσβεσθεί, θεωρείται ότι εξακολουθεί να 

απολαύει των ιδίων εκείνων δικαιωμάτων που θα είχε αν το προγενέ-

στερο σήμα εξακολουθούσε να είναι καταχωρισμένο, επομένως η ημε-

ρομηνία αρχαιότητας του σήματος της ΕΕ, ανατρέχει στην ημερομηνία 

κατάθεσης του μη ισχύοντος πλέον σήματος.

 

Για το λόγο αυτό, ελέγχουμε πάντα το σχετικό πεδίο “seniority/αρχαιό-

τητα” στις ηλεκτρονικές καταχωρίσεις του μητρώου σημάτων της ΕΕ 

για τον καθορισμό της χρονικής προτεραιότητας σε κάθε χώρα. 

 

3.2.6. Πότε αποσβέννυται το δικαίωμα «αρχαιότητας»;

 

Η διεκδικούμενη για το σήμα της ΕΕ αρχαιότητα αποσβέννυται όταν ο 

δικαιούχος του προγενέστερου σήματος, του οποίου διεκδικήθηκε η 

αρχαιότητα, κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του, ή παραιτεί-

ται απ’ αυτό ή όταν το σήμα κηρυχθεί άκυρο.

 

3.2.7. Μπορεί να κατατεθεί σήμα ίδιο με προγενέστερο για τα ίδια 

προϊόντα ή υπηρεσίες;

 

Κάτι τέτοιο είναι δυνατό μόνο με έγγραφη συμφωνία με το δικαιούχο 

του προγενέστερου σήματος που κατατίθεται με τη δήλωση, με τον 

όρο ότι η καταχώριση του σήματος δεν δημιουργεί κινδύνους παρα-

πλάνησης του κοινού ούτε αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον (παράλ-

ληλη κατάθεση).

 

Επίσης, ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος μπορεί να παράσχει 

τη συναίνεσή του στο δικαιούχο του μεταγενέστερου σήματος, η οποία 

αίρει το κώλυμα καταχώρισης σήματος που ομοιάζει αλλά δεν ταυτί-

άρ.161 παρ.4

άρ.124 παρ.4
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ζεται με το δικό του. Η συναίνεση μπορεί να περιέχει και όρους που 

συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών.

 

Η συναίνεση πρέπει να είναι απαραιτήτως έγγραφη και να κατατεθεί 

στην υπηρεσία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του σήματος από την 

Υπηρεσία Σημάτων, τη ΔΕΣ ή τα Διοικητικά Δικαστήρια

3.2.8. Ποιά η διαφορά μεταξύ συμφωνίας για παράλληλη κατάθεση και 

επιστολής συναίνεσης;

 

Στην παράλληλη κατάθεση η συναίνεση του δικαιούχου του προγενέ-

στερου σήματος υποβάλλεται στην Υπηρεσία Σημάτων με τη δήλω-

ση κατάθεσης σήματος, ενώ η επιστολή συναίνεσης υποβάλλεται σε 

οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του σήματος από την Υπηρεσία Σημά-

των, τη ΔΕΣ ή τα Διοικητικά Δικαστήρια. Περαιτέρω, συμφωνία για πα-

ράλληλη κατάθεση μπορεί να γίνει ακόμα και αν τα δύο σήματα είναι 

πανομοιότυπα (αν βεβαίως κριθεί ότι δεν συντρέχει κίνδυνος παρα-

πλάνησης του κοινού).

 

3.2.9. Πώς θα μάθω για την τυχόν ύπαρξη προγενέστερων σημάτων;

 

Καλό είναι πριν από την κατάθεση σήματος να γίνεται έρευνα για το αν 

υπάρχουν προγενέστερα σήματα, τα οποία μπορούν να ανακόψουν την 

πορεία καταχώρισης της δήλωσης σήματος σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας.

 

Από το Νοέμβριο του 2013, η Ελλάδα έγινε μέλος της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας TMview μέσω της οποίας μπορεί κάποιος να αναζητήσει 

τόσο ελληνικά εθνικά σήματα (ημεδαπά, αλλοδαπά και συλλογικά) όσο 

και σημά της ΕΕ και διεθνή σήματα καθώς και σήματα της ΕΕ ή διεθνή 

εκ μετατροπής σήματα.

 

Προσοχή: Παρόλο που η πλατφόρμα TMview δίνει πρόσβαση στη βάση 

σημάτων 35 συμβεβλημένων χωρών και οργανισμών, ο χρήστης του συ-

στήματος θα πρέπει να επιλέγει την εμφάνιση μόνο των ελληνικών (GR/
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EL), σημάτων της ΕΕ (EM) και διεθνών [WO/ΠΟΔΙ – στα οποία θα πρέπει 

να έχει δηλωθεί οπωσδήποτε η Ελλάδα (GR)] σημάτων.

Παρά τη συχνή ενημέρωση της ελληνικής βάσης δεδομένων από την 

Υπηρεσία Σημάτων, θα πρέπει πάντοτε να γίνεται και έρευνα στα βι-

βλία σημάτων ειδικότερα σε ό,τι αφορά καταχωρίσεις αλλαγών στα 

στοιχεία των δικαιούχων, εκπροσώπων καθώς και ανανεώσεις των 

σημάτων.

 

Για τα σήματα της ΕΕ και Διεθνή σήματα είναι δυνατή και η έρευνα απει-

κονιστικών σημάτων, με βάση τους κωδικούς της Ταξινόμησης της Βι-

έννης:  www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna.htm

 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και σε τυχόν δηλώσεις αρχαιότητας 

(“seniority”/αρχαιότητα) που εμφανίζονται στο μητρώο σημάτων ΕΕ και 

αφορούν στην Ελλάδα.  

3.2.10. Στην περίπτωση που τα σήματα και τα προϊόντα ή υπηρεσίες 

που διακρίνουν είναι πανομοιότυπα, πρέπει να αποδεικνύεται η 

ύπαρξη «κινδύνου σύγχυσης»;

 

Θα πρέπει πάντα να αποδεικνύεται η συνδρομή κινδύνου σύγχυσης. 

Βεβαίως, η «διπλή ταυτότητα» σημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών 

τεκμαίρει καταρχήν την ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης.

 

Παράδειγμα: Το σήμα «ΧΑ3» που κατατέθηκε την 14.5.2007 για να δια-

κρίνει «καπέλα» θα απορριφθεί επειδή υπάρχει σήμα «ΧΑ3» που κατα-

τέθηκε την 10.4.2007 για να διακρίνει «καπέλα».

3.2.11. Πότε υπάρχει «κίνδυνος σύγχυσης»;

 

Εμπόδιο μπορεί να αποτελεί ένα προγενέστερο σήμα αν τα δύο σήματα 

είναι πανομοιότυπα ή ομοιάζουν και ταυτόχρονα τα προϊόντα ή υπηρε-

άρ.124 παρ.1β

άρ.124 παρ.1β

www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna.htm
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σίες που διακρίνουν είναι πανομοιότυπα ή ομοιάζουν. Εφόσον συντρέ-

χει η διπλή αυτή ομοιότητα, θα πρέπει να εξεταστεί αν υπάρχει κίνδυ-

νος σύγχυσης του μέσου καταναλωτή, ο οποίος περιλαμβάνει και τον 

κίνδυνο συσχέτισης.

Κίνδυνος σύγχυσης υπάρχει όταν ο καταναλωτής θεωρεί ότι λόγω της 

ομοιότητας σημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών πρόκειται για το ίδιο 

προϊόν ή για προϊόν παραγόμενο από την ίδια επιχείρηση ή ότι μετα-

ξύ των δύο επιχειρήσεων υπάρχει οργανωτικός ή οικονομικός δεσμός 

(π.χ. ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή η μια παραχώρησε άδεια στην άλλη να 

χρησιμοποιεί το σήμα της).

 

Η έννοια του κινδύνου σύγχυσης είναι η σημαντικότερη και περιπλο-

κότερη του δικαίου των σημάτων και κάθε προσπάθεια περαιτέρω ερ-

μηνείας της στο πλαίσιο του συγκεκριμένου οδηγού θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε παρερμηνείες.

3.2.12. Τί είναι ο «κίνδυνος συσχέτισης»;

 

Με τον όρο «κίνδυνος συσχέτισης» αποδίδεται ένα βαθμός ομοιότητας 

μεταξύ δύο σημάτων, η οποία όμως δεν φτάνει μέχρι την πρόκληση 

κινδύνου σύγχυσης. Στην ελληνική νομολογία ο όρος χρησιμοποιείται 

ενίοτε για να δηλώνει εκείνη τη μορφή κινδύνου σύγχυσης, όπου ο κα-

ταναλωτής πιστεύει ότι μεταξύ των δύο επιχειρήσεων υπάρχει οργα-

νωτικός ή οικονομικός δεσμός. Γενικώς, ο όρος έχει μειωμένη πρακτι-

κή σημασία.

3.2.13. Απολαμβάνει ένα γνωστό/φημισμένο σήμα αυξημένης 

προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης;

 

Ναι. Όσο πιο γνωστό είναι το προγενέστερο σήμα, τόσο πιο εύκολο 

είναι να αποδειχθεί η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης.

 

Επίσης, το εξεταζόμενο σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση αν 

άρ.124 παρ.1β

και 1γ
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αποδειχθεί ότι ομοιάζει (με τρόπο που απλώς ο καταναλωτής να συν-

δέει τα δύο σήματα) με προγενέστερο σήμα, που έχει αποκτήσει φήμη 

και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα προσπόριζε σε 

αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτή-

ρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό 

χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν το μεταγενέστερο σήμα 

προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ομοιάζουν με τα 

προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος.

3.2.14. Τί θα συμβεί αν τρίτος χρησιμοποιεί κάποιο σήμα στις 

συναλλαγές χωρίς να το έχει καταθέσει/καταχωρίσει;

 

Το μη κατατεθειμένο/καταχωρισμένο σήμα προστατεύεται εφόσον 

έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές με τη χρήση του (διακριτικό γνώ-

ρισμα). Εάν λοιπόν το σήμα που κατατέθηκε προσκρούει σε δικαίωμα 

μη καταχωρισμένου ή άλλου διακριτικού σημείου ή γνωρίσματος που 

χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, το οποίο παρέχει στο δικαιούχο το 

δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, με την 

προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την 

ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω σημείου, τότε το σήμα δεν γίνεται 

δεκτό για καταχώριση.

 

Στη σύγκριση των διακριτικών γνωρισμάτων ισχύουν όσα προανα-

φέρθηκαν για τον κίνδυνο σύγχυσης.

 

3.2.15. Ποιές οι συνέπειες αν το κατατεθειμένο σήμα μοιάζει 

με δικαίωμα προσωπικότητας ή έργο επί του οποίου υπάρχουν 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα;

 

Εάν το σήμα προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικό-

τητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανι-

κής ιδιοκτησίας, πέραν αυτών που ρυθμίζονται στο νόμο περί σημά-

των (π.χ. δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα, 

άρ.124 παρ.3α

άρ.13 ν. 146/14

άρ.124 παρ.3β
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πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας), τότε το σήμα δεν γίνεται 

δεκτό για καταχώριση.

 

Παραδείγματα: Το κατατεθειμένο σήμα απεικονίζει τη μορφή τρίτου ή 

μοιάζει με σχέδιο ζωγραφικής ή το σχήμα προϊόντος μοιάζει με κατο-

χυρωμένη εφεύρεση ή βιομηχανικό σχέδιο.

3.2.16. Εμποδίζουν την καταχώριση σήματος στην Ελλάδα σήματα 

καταχωρισμένα σε άλλες χώρες;

 

Καταρχήν όχι. Σήματα που έχουν κατατεθεί/καταχωρισθεί σε άλλη 

χώρα είναι αδιάφορα. Αν όμως, το κατατεθειμένο σήμα ενδέχεται να 

δημιουργήσει σύγχυση με σήμα που έχει καταχωρισθεί και χρησιμοποι-

είται στο εξωτερικό κατά τη στιγμή της κατάθεσης της δήλωσης, το 

σήμα απορρίπτεται, αν αποδειχθεί ότι η κατάθεση έγινε κακόπιστα από 

τον καταθέτη.

 

Δεν καταχωρίζεται επίσης δήλωση σήματος που προσκρούει σε γνω-

στό και στην Ελλάδα καταχωρισμένο στην αλλοδαπή σήμα (παγκοίνως 

γνωστό), εφόσον υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοι-

νού, έστω και αν η κατάθεσή του δεν έγινε κακόπιστα.

 

Παράδειγμα: Ο Α καταθέτει στην Ελλάδα το καταχωρισμένο στη Γαλλία 

σήμα «ΑBC» για περιοδικό. Ακόμα και αν το σήμα «ABC» δεν έχει κατα-

χωρισθεί στην Ελλάδα, ή δεν ισχύει ως καταχώριση στην Ελλάδα, η 

κατάθεσή του θα απορριφθεί, (α) είτε αποδειχθεί ότι ο καταθέτης του 

προέβη στην κατάθεση κακόπιστα, π.χ. για να παραπλανήσει το κοινό ή 

για να «εκβιάσει» την εμπορική συνεργασία, (β) είτε το εν λόγω αλλο-

δαπό σήμα είναι γνωστό στην Ελλάδα και δημιουργείται απλώς κίνδυ-

νος σύγχυσης.

άρ.124 παρ.3γ
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4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

4.1. Ποιά διαδικασία ακολουθείται μετά τη δήλωση κατάθεσης 

σήματος;

 

Με την κατάθεσή της στην Υπηρεσία Σημάτων, η δήλωση λαμβάνει 

αριθμό, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης, εγγράφεται στο μητρώο ση-

μάτων και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ.

 

Με την κατάθεση της δήλωσης, δημιουργείται ηλεκτρονική καρτέλα 

με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση (αριθμό δήλωσης, 

ημερομηνία και ώρα κατάθεσης, αποτύπωση του σήματος, ονοματε-

πώνυμο καταθέτη όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επωνυμία 

εταιρείας αν ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο). Εκεί θα εγγραφούν 

και όλες οι αποφάσεις, ανακοπές, προσφυγές, αιτήσεις έκπτωσης και 

ακυρότητας και μεταβολές που κατατίθενται για το σήμα, με χρονολο-

γική σειρά.

 

4.2. Ποιός εξετάζει τη δήλωση κατάθεσης σήματος;

 

Οι δηλώσεις κατάθεσης σήματος εξετάζονται από εξεταστές της 

Υπηρεσίας Σημάτων. Αρχικά θα εξεταστεί αν η δήλωση κατάθεσης 

σήματος έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και 

το σχετικό έντυπο κατάθεσης. Εφόσον όλες οι ως άνω προϋποθέσεις 

πληρούνται, τότε η Υπηρεσία Σημάτων προχωρεί στην εξέταση των 

λόγων απαραδέκτου του σήματος.

 

4.3. Εάν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, δίνεται η 

δυνατότητα θεραπείας των ελλείψεων;

 

Εάν η δήλωση κατάθεσης σήματος δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέ-

σεις, τότε η Υπηρεσία Σημάτων καλεί τον καταθέτη να διορθώσει ή να 

συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις εντός προ-

θεσμίας ενός μήνα από την κλήση.

άρ.137

άρ.138 παρ.1

άρ.138 παρ.2
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άρ.138 παρ.3

άρ.138 παρ.4

άρ.139

άρ.129

4.4. Εάν θεραπευθούν οι ελλείψεις τυπικών προϋποθέσεων ποιά 

ημερομηνία κατάθεσης λαμβάνει η δήλωση;

 

Αν ο καταθέτης συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας του ενός μήνα, 

τότε ως ημερομηνία κατάθεσης χορηγείται η ημερομηνία κατά την 

οποία διορθώθηκαν όλες οι διαπιστωθείσες παραλείψεις.

 

 

4.5. Τί συμβαίνει στην περίπτωση που δεν προβεί ο καταθέτης σε 

διόρθωση;

 

Αν οι παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν τις τυπικές προϋποθέσεις 

της δήλωσης δεν θεραπευθούν, τότε η Υπηρεσία απορρίπτει τη δήλω-

ση κατάθεσης και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον καταθέτη.

4.6. Ποιά είναι η διαδικασία εξέτασης των λόγων απαραδέκτου;

 

Εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθε-

σης σήματος, η Υπηρεσία Σημάτων προχωρεί στην εξέταση των λό-

γων απαραδέκτου.

 

Εάν δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους απαραδέκτου, η δήλωση 

γίνεται δεκτή και δημοσιεύεται η σχετική απόφαση στο δικτυακό τόπο 

της ΓΓΕ μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη λήψη ημερομηνίας κατά-

θεσης. Στην πράξη, ο φόρτος εργασίας της Υπηρεσίας μπορεί να μην 

επιτρέπει τόσο ταχεία διεκπεραίωση.

 

Εάν κατά την εξέταση της αίτησης προκύψουν λόγοι απαραδέκτου για 

το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών της δήλωσης, ο εξε-

ταστής καλεί τον καταθέτη μέσα σε ένα μήνα από την κλήση, είτε να 

ανακαλέσει την αίτηση είτε να περιορίσει την έκταση προστασίας του 

σήματος σε βαθμό που να καθίσταται το σήμα παραδεκτό ή να υποβά-

λει παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις επί της απόφασης του εξεταστή.
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Εάν ο καταθέτης περιορίσει την έκταση προστασίας του σήματος ή οι 

παρατηρήσεις του κριθούν βάσιμες, τότε ο εξεταστής κάνει δεκτή τη 

δήλωση και δημοσιεύεται η απόφαση μέσα σε ένα μήνα από την υποβο-

λή του περιορισμού ή των παρατηρήσεων στο διαδικτυακό τόπο της 

ΓΓΕ.

 

Εάν ο καταθέτης δεν ανταποκριθεί στην κλήση του εξεταστή, τότε η 

δήλωση απορρίπτεται και η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στο διαδι-

κτυακό τόπο της ΓΓΕ.

 

4.7. Μπορεί να προσβληθεί η απόφαση του εξεταστή;

 

Ναι. Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης στο διαδικτυα-

κό τόπο της ΓΓΕ, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτό ένα σήμα, μπορεί να 

ασκηθεί ανακοπή για το λόγο ότι η καταχώριση προσκρούει σε κάποιον 

από τους λόγους απαραδέκτου. Η ανακοπή ασκείται ενώπιον της ΔΕΣ.

άρ.140 παρ.1
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5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

5.1. Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος ενός σήματος;

 

Η προστασία του σήματος διαρκεί για μία δεκαετία που αρχίζει από 

την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης και μπορεί να παρατείνεται 

ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου. Προϋπόθεση για την παράτα-

ση είναι η καταβολή του τέλους ανανέωσης. Η αίτηση για την ανανέ-

ωση πρέπει να κατατίθεται μέσα στο τελευταίο έτος της προστασίας 

και να συνοδεύεται από την καταβολή τέλους ανανέωσης.

 

5.2. Πρέπει να ανανεωθεί ένα σήμα που η καταχώρισή του εκκρεμεί 

πάνω από δεκαετία;

 

Ο δικαιούχος πρέπει να το ανανεώσει σαν να ήταν καταχωρισμένο, 

δέκα έτη από την ημερομηνία κατάθεσής του.

5.3. Πώς γίνεται η ανανέωση του σήματος;

 

Αν η αίτηση για την ανανέωση του σήματος γίνει εμπρόθεσμα, δηλαδή 

κατά το τελευταίο έτος της προστασίας, τότε καταβάλλεται μαζί και 

το τέλος ανανέωσης. Μπορεί επίσης να προσκομισθεί και σχέδιο βε-

βαίωσης ανανέωσης εις διπλούν, ένα από τα οποία θα σφραγιστεί και 

θα υπογραφεί για να παραληφθεί από το δικαιούχο. Σε περίπτωση που 

την αίτηση δεν υποβάλλει ο ίδιος ο καταθέτης, πρέπει να προσκομι-

στεί πληρεξούσιο μόνο αν ο υποβάλλων τη δήλωση δεν είναι ο εγγε-

γραμμένος στα βιβλία σημάτων ως πληρεξούσιος του δικαιούχου.

5.4. Αν παρέλθει η δεκαετία το σήμα θα διαγραφεί;

 

Υπάρχει η δυνατότητα μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την παρέλευ-

ση της δεκαετούς προστασία του σήματος να ανανεωθεί το σήμα με 

αίτηση που καταθέτει ο δικαιούχος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εκπρόθεσμη αυτή ανανέωση του σήματος είναι η καταβολή του τέλους 

ανανέωσης αυξημένου κατά το ήμισυ.

Αν όμως δεν κατατεθεί αίτηση για ανανέωση του σήματος ούτε έξι μή-

άρ.148 παρ.1 

και 2

άρ.148 παρ.2

και 3

 άρ.148 παρ.3

και 4
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νες μετά τη λήξη της προστασίας τότε το σήμα διαγράφεται.

Αν ο δικαιούχος, παρότι επέδειξε όλη την επιμέλεια που επιβάλλουν οι 

περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει την προθεσμία και να καταθέσει 

εμπρόθεσμη αίτηση ανανέωσης λόγω ανωτέρας βίας ή τυχηρού ή άλ-

λου σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του, τότε δύναται να 

ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και 

την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του.

5.5. Μπορεί ο δικαιούχος να παραιτηθεί από το σήμα του;

 

Ναι. Μπορεί να παραιτηθεί με έγγραφη δήλωση για το σύνολο ή μέρος 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία το σήμα έχει καταχωρι-

σθεί.

άρ.149 παρ.1

άρ.159
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6.1. Πού εδρεύει η ΔΕΣ και πού συνεδριάζει;

 

Η ΔΕΣ εδρεύει στην Αθήνα, συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομίας, σε 

γραφείο που ορίζεται με πράξη του αρμόδιου προϊσταμένου της Διεύ-

θυνσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας. Συνήθως, συνεδριάζει στην αίθουσα 

σημάτων του Υπουργείου, στο κτίριο της πλατείας Κάνιγγος.

6.2. Πώς συγκροτείται η ΔΕΣ;

 

Στη σύνθεσή της συμμετέχουν τρία μέλη, δύο τουλάχιστον από τα οποία 

πρέπει να έχουν νομική κατάρτιση.  Απαρτίζεται από τμήματα, τα οποία 

συντίθενται από έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, κατά 

προτίμηση πτυχιούχο Νομικής, με προηγούμενη απασχόληση στον 

κλάδο των σημάτων, καθώς και ένα τρίτο μέλος, με προηγούμενη τρι-

ετή, τουλάχιστον, απασχόληση στον κλάδο του δικαίου των σημάτων, 

ο οποίος μπορεί να είναι είτε δικηγόρος, είτε υπάλληλος του δημόσι-

ου τομέα, πτυχιούχος Νομικής. Τα μέλη πλην του Προέδρου, εκτελούν 

χρέη εισηγητή στις υποθέσεις που εισάγονται προς εξέταση στη ΔΕΣ. 

Η κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα της Επιτροπής καθορίζεται 

από τον αρχαιότερο Πρόεδρο.

6.3. Πόσο διαρκεί η θητεία των μελών της;

 

Η θητεία των μελών είναι τριετής και ανανεώνεται άπαξ. Τα μέλη της 

ΔΕΣ πλην του προέδρου είναι πλήρους απασχόλησης. 

6.4. Απολαμβάνουν τα μέλη της ανεξαρτησία;

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους αλλά μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουρ-

γού Οικονομίας, για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης 

των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμερο-

άρ.145 παρ.2

άρ.145 παρ.4

6. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ (Δ.Ε.Σ.): Συγκρότηση και διαδικασία

άρ.145 παρ.1

άρ.145 παρ.4



Οδηγός Εμπορικών Σημάτων 2017 Η Διοικητική Επιτροπή σημάτων (Δ.Ε.Σ.)

41

άρ.145 παρ.5

άρ.145 παρ.3

ληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

6.5. Μπορεί ο εξεταστής του σήματος να συμμετάσχει ως μέλος στη 

Διοικητική Επιτροπή Σημάτων;

 

Όποιοι έχουν λάβει μέρος στη λήψη απόφασης επί της παραδοχής ή 

απόρριψης δήλωσης σήματος στην Υπηρεσία Σημάτων δεν μπορούν να 

είναι μέλη της ΔΕΣ και να αποφασίζουν επί της προσφυγής κατά σχετι-

κών αποφάσεων της Υπηρεσίας Σημάτων.

6.6. Πότε συνεδριάζει η ΔΕΣ;

 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δημόσιες και τηρούνται πρακτι-

κά. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε ημέρες και ώρες οι οποίες ορίζονται 

από τον αρχαιότερο Πρόεδρο στην αρχή κάθε έτους και γνωστοποιού-

νται με τοιχοκόλληση στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας καθώς και 

με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορί-

ου. Η συζήτηση γίνεται με βάση το έκθεμα που καταρτίζει ο προϊστά-

μενος της Υπηρεσίας, το οποίο τοιχοκολλάται οκτώ μέρες πριν από 

την ημέρα συνεδρίασης στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

6.7. Οι διάδικοι παρίστανται αυτοπροσώπως ενώπιον της ΔΕΣ;

 

Όχι. Οι διάδικοι παρίστανται με δικηγόρο και μπορούν να αναπτύξουν 

τους ισχυρισμούς τους εγγράφως ενώπιον της ΔΕΣ και να υποβάλ-

λουν κάθε χρήσιμο για την υποστήριξη της υποθέσεώς τους στοιχείο 

ή έγγραφο.

6.8. Τί θα συμβεί αν διάδικος δεν παραστεί κατά τη δικάσιμο της ΔΕΣ;

 

Η ερημοδικία δεν έχει καμία επίδραση στην πορεία της δίκης. Η ΔΕΣ 

δικάζει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι και η απουσία κάποιου 

δεν συνιστά ομολογία.

άρ.145 παρ.6

άρ.145 παρ.6
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6.9. Τί αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν στη ΔΕΣ;

 

Καταρχήν είναι επιτρεπτά τα ίδια αποδεικτικά μέσα που επιτρέπονται 

και ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όπως ορίζει ο Κώ-

δικας Διοικητικής Δικονομίας. Δηλαδή αποδεικτικά μέσα αποτελούν: η 

αυτοψία, η πραγματογνωμοσύνη, δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, η ομο-

λογία του ιδιώτη διαδίκου, οι εξηγήσεις των διαδίκων, οι μάρτυρες και 

τα δικαστικά τεκμήρια.

Επιπλέον γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή 

συμβολαιογράφου ή προξένου με απαραίτητη προϋπόθεση για το παρα-

δεκτό τους την προηγούμενη προ σαράντα οκτώ ωρών κλήτευση του 

αντιδίκου. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει και την εξέταση μαρτύρων 

ενώπιον της.

6.10. Ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να φέρουν οι αποφάσεις της ΔΕΣ;

 

Οι αποφάσεις της ΔΕΣ πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία και πρέ-

πει να είναι ειδικά αιτιολογημένες.

6.11. Δημοσιεύονται οι αποφάσεις της ΔΕΣ;

 

Ναι. Για τις μεν αποφάσεις που δέχονται το σήμα, περιλήψεις αυτών 

δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπο-

ρίου.  Οι δε απορριπτικές αποφάσεις κοινοποιούνται με επιμέλεια της 

Υπηρεσίας προς τους διαδίκους ή τους αντικλήτους αυτών.

6.12. Μπορώ να προσφύγω κατά απόφασης της ΔΕΣ;

 

Ναι. Οι αποφάσεις της ΔΕΣ υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοι-

κητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από 

την κοινοποίησή της.

άρ.145 παρ.6

άρ.145 παρ.7

άρ.145 παρ.8

άρ.146 παρ.1
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7.1. Προσφυγή κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Σημάτων

 

7.1.1. Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον της ΔΕΣ;

 

Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων που απορρίπτουν ολικά ή εν μέ-

ρει τη δήλωση κατάθεσης σήματος υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον 

της ΔΕΣ μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης 

της προσβαλλομένης απόφασης και με την καταβολή του τέλους προ-

σφυγής.

7.1.2. Ποιά είναι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής;

 

Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την ημέ-

ρα κοινοποίησης στον καταθέτη της προσβαλλόμενης απόφασης.

7.1.3. Πού και πώς ασκείται η προσφυγή;

 

Η προσφυγή ασκείται ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και 

θεωρείται ασκηθείσα µόνο µετά την καταβολή του τέλους προσφυγής. 

Για την άσκηση της προσφυγής διενεργείται ειδική καταχώριση στην 

ηλεκτρονική καρτέλα του σήµατος που τηρείται στο διαδικτυακό τόπο 

της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.

7.1.4. Μπορεί να ασκηθεί παρέμβαση ενώπιον της Διοικητικής 

Επιτροπής Σημάτων και εντός ποιάς προθεσμίας;

 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να παρέµβει προσθέτως ενώπι-

ον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) 

ημερών από την καταχώριση της προσφυγής.

άρ.144 παρ.1

και 2

άρ.144 παρ.2

και 3

άρ.144 παρ.1

7. EΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΕΣ: Προσφυγή και Ανακοπή

άρ.144 παρ.4
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άρ.149 παρ.1

7.1.5. Πώς μπορεί να προστατευθεί κάποιος αν έχασε την προθεσμία 

άσκησης προσφυγής ενώπιον της ΔΕΣ ή της άσκησης παρέμβασης;

 

Αν ο προσφεύγων ή ο παρεμβαίνων δεν μπόρεσε να τηρήσει την προθε-

σμία προσφυγής ή παρέμβασης αντίστοιχα λόγω ανωτέρας βίας, τυχη-

ρού ή άλλου σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του, μπορεί 

να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση 

και την αποκατάσταση στα δικαιώματά του.

7.2. Η Ανακοπή

 

7.2.1. Ποιά απόφαση υπόκειται σε ανακοπή;

 

Σε ανακοπή υπόκειται η απόφαση του εξεταστή της Υπηρεσίας Σημά-

των που δέχεται την καταχώριση σήματος, εφόσον συντρέχει ένας ή 

και περισσότεροι λόγοι απόλυτου ή σχετικού απαραδέκτου της κατα-

χώρισης.

7.2.2. Ποιός μπορεί να ασκήσει ανακοπή;

 

Η ανακοπή για απόφαση που έκανε δεκτό σήμα και προσκρούει σε από-

λυτο λόγο απαραδέκτου, δύναται να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον. Έννομο συμφέρον μπορεί να έχουν ακόμα και τα επι-

μελητήρια ή οι ενώσεις καταναλωτών.

Στην περίπτωση που η απόφαση που έκανε δεκτό ένα σήμα, προσκρού-

ει σε σχετικό λόγο απαραδέκτου, τότε η ανακοπή δύναται να ασκηθεί 

από τους δικαιούχους ή τους κατόχους άδειας χρήσης προγενέστερων 

σημάτων.

 

7.2.3. Νομιμοποιούνται να ασκήσουν ανακοπή και νομικά πρόσωπα 

χωρίς άμεσο και προσωπικό έννομο συμφέρον;

 

Οχι. Αλλά, τα επιμελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών του ν. 2251/1994 

άρ.140 παρ.1

άρ.123 παρ.1 και 3

και 124

άρ.140 παρ.2,3

άρ. 140 παρ.2
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θεωρείται ότι έχουν έννομο συμφέρον να ασκήσουν ανακοπή μόνο 

όμως για λόγους που αναφέρονται στο απόλυτο απαράδεκτο της κα-

ταχώρισης του σήματος.

7.2.4. Πώς και πού ασκείται η ανακοπή και από ποιόν εκδικάζεται;

 

Η ανακοπή ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημά-

των και εκδικάζεται από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Απαραί-

τητη προϋπόθεση για την άσκηση της ανακοπής είναι η καταβολή του 

τέλους ανακοπής.

7.2.5. Τί πρέπει να περιέχει το δικόγραφο της ανακοπής;

 

Η ανακοπή θα πρέπει να περιέχει τον αριθμό της δήλωσης κατάθεσης 

σήματος κατά της οποίας στρέφεται και τα στοιχεία του δικαιούχου, 

τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ανακοπή και σαφή προσδιο-

ρισμό των προϊόντων και υπηρεσιών της δήλωσης κατά των οποίων 

στρέφεται η ανακοπή. Αν η ανακοπή ερίδεται στην ύπαρξη προγενέ-

στερου σήματος τότε θα πρέπει να περιέχει ειδική μνεία αυτού του 

προγενέστερου σήματος ή δικαιώματος, καθώς και των προϊόντων και 

υπηρεσιών.

Με την κατάθεση της ανακοπής θα πρέπει να προσκομισθεί και το πα-

ράβολο κατάθεσης.

7.2.6. Πώς θα πληροφορηθεί ο ενδιαφερόμενος την ημερομηνία 

συζήτησης της ανακοπής;

 

Μόλις κατατεθεί η ανακοπή, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και δικά-

σιμο. Η Υπηρεσία Σημάτων είναι υπεύθυνη να ενημερώσει άμεσα τον 

ανακόπτοντα σχετικά με το εμπρόθεσμο της ανακοπής, τον αριθμό 

πρωτοκόλλου που της δόθηκε και την ημερομηνία συνεδρίασης της 

Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που θα την εξετάσει.

άρ.140 παρ.4

άρ. 141

άρ.142 παρ.1
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άρ.142

7.2.7. Ποιά η διαδικασία εξέτασης της ανακοπής;

Για την εξέταση της ανακοπής εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 

145. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων αποφασίζει επί της ανακοπής µε 

βάση το αποδεικτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της.  Εάν, από την 

εξέταση της ανακοπής, προκύψει ότι η καταχώριση του σήµατος δεν 

µπορεί να γίνει δεκτή για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπη-

ρεσιών που αυτό διακρίνει, η δήλωση απορρίπτεται είτε στο σύνολό 

της ή εν µέρει για συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αντίθετη 

περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται και η δήλωση κατάθεσης γίνεται 

δεκτή.

7.2.8. Τί αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν;

 

Καταρχήν είναι επιτρεπτά τα ίδια αποδεικτικά μέσα που επιτρέπονται 

και ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όπως ορίζει ο 

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα 

δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, η ομολογία του ιδιώτη διαδίκου, οι εξη-

γήσεις των διαδίκων, οι μάρτυρες και τα δικαστικά τεκμήρια.

 

Επιπλέον γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή 

συμβολαιογράφου ή προξένου με απαραίτητη προϋπόθεση για το πα-

ραδεκτό τους την προηγούμενη, προ σαράντα οκτώ ωρών, κλήτευση 

του αντιδίκου. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει και την εξέταση μαρτύ-

ρων ενώπιόν της.

 

Με βάση το αποδεικτικό υλικό του φακέλου και αυτών που θα προσκο-

μίσουν οι διάδικοι η Επιτροπή θα αποφασίσει επί της ανακοπής.

άρ.142 παρ.3, 4 

και άρ.145 παρ.6
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7.2.9. Ποιά είναι η προθεσμία για την κατάθεση πρόσθετων λόγων 

ανακοπής;

 

Οι πρόσθετοι λόγοι κατατίθενται δεκαπέντε ημέρες πριν από τη συνε-

δρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.

 

7.2.10. Τί συνέπειες έχει η απουσία των διαδίκων κατά τη συζήτηση 

της ανακοπής;

 

Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή δικάζει σαν να ήταν παρόντες οι 

διάδικοι και δε συνάγεται ομολογία από την απουσία διαδίκων.

7.2.11. Τί είναι η απόδειξη χρήσης κατά την ανακοπή;

 

Σύμφωνα με το νόμο, το δικαίωμα του δικαιούχου προγενέστερου σή-

ματος να ανακόπτει μεταγενέστερες δηλώσεις που προσκρούουν σε 

αυτό, αποδυναμώνεται αν αυτός δεν έχει χρησιμοποιήσει το σήμα του 

κατά τη διάρκεια πέντε ετών που προηγήθηκαν της δηµοσίευσης της 

ανακοπτόμενης δήλωσης σήµατος.

7.2.12. Ποιά η διαδικασία υποβολής της αίτησης απόδειξης χρήσης;

 

Η αίτηση για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλλεται, επί ποινή 

απαραδέκτου, κατά την εξέταση της ανακοπής ενώπιον της Δ.Ε.Σ. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής χορηγεί προθεσµία του-

λάχιστον είκοσι ηµερών από την ηµέρα συζήτησης στον ανακόπτοντα 

προκειµένου αυτός να παράσχει αποδεικτικό υλικό για την αιτούµενη 

χρήση.

 

Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, ο καταθέτης του σήµατος 

ενηµερώνεται για το αποδεικτικό υλικό προκειµένου να υποβάλει τις 

παρατηρήσεις του, εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών. Η Επιτροπή 

εξετάζει την υπόθεση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που προ-

σκοµίστηκαν και των ισχυρισµών που προβλήθηκαν από τα µέρη.

άρ.142 παρ.2

άρ.142 παρ.3 και 

άρ.145 παρ.6

άρ.143 παρ.1

άρ.143 παρ.2 επ.
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Εάν το προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνον των προ-

ϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκο-

πούς της εξέτασης της ανακοπής, θεωρείται καταχωρισµένο µόνον για 

το µέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

Εάν ο ανακόπτων δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήµατός 

του ή υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση αυτού, η ανακοπή απορρί-

πτεται.

 

7.2.13. Μπορεί, ενώ είναι εκκρεμής η απόφαση επί της ανακοπής, να 

ασκηθεί δήλωση διαίρεσης;

 

Όχι. Αν η σχετική απόφαση επί της ανακοπής δεν έχει καταστεί τελε-

σίδικη, ή η διαδικασία δεν έχει περαιωθεί κατ’ άλλο τρόπο, είναι απα-

ράδεκτη δήλωση διαίρεσης που έχει ως αποτέλεσμα τη διαίρεση των 

προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της ανακοπής.

7.2.14. Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης επί της 

ανακοπής;

 

Ναι, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδι-

κείου Αθηνών.

άρ.130 παρ.3

άρ.146 παρ.1
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8.1. Διαγραφή με παραίτηση

 

8.1.1. Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ζητήσει τη διαγραφή του;

 

Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του σήματός του για το 

σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχω-

ρισθεί το σήμα.

8.1.2. Μπορεί ο καταθέτης να περιορίσει τη δήλωση σήματος και τα 

προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που καλύπτει;

 

Ναι. Ο καταθέτης, ανεξαρτήτως εκκρεμοδικίας, μπορεί:

 

α) να υποβάλει δήλωση μη διεκδίκησης δικαιωμάτων επί ορισμένων 

μη ουσιωδών στοιχείων του δηλωθέντος σήματος,

 

β) να προβεί σε δήλωση περιορισμού προϊόντων ή υπηρεσιών που ανα-

φέρονται στη δήλωση κατάθεσης.

8.1.3. Ποιός είναι ο τύπος της παραίτησης, πού δηλώνεται και από 

πότε θεωρείται ότι ασκήθηκε;

 

Η παραίτηση δηλώνεται εγγράφως στην Υπηρεσία Σημάτων και κατα-

χωρίζεται στα οικεία βιβλία. Από την καταχώριση αυτή και έπειτα πα-

ράγει έννομα αποτελέσματα.  

 

8.1.4. Αν έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης του σήματος σε τρίτους, 

μπορεί να παραιτηθεί από αυτό ο δικαιούχος;

 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο δικαιούχος που επιθυμεί την πα-

ραίτηση να αποδεικνύει κατά την κατάθεσή της δήλωσης παραίτησης 

ότι οι κάτοχοι των αδειών χρήσης έχουν ενημερωθεί σχετικά με την 

πρόθεσή του αυτή. Αν δεν αποδεικνύεται αυτή η ενημέρωση, η δήλωση 

παραίτησης είναι απαράδεκτη.

άρ.159 παρ.1

άρ.159 παρ.2

άρ.129

8. Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΣ: Παραίτηση και ένδικα μέσα

άρ.159 παρ.3
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άρ.162 παρ.1

άρ.162 παρ.2 

και 3

8.2. Διαγραφή λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας

 

8.2.1. Μπορεί και τρίτος πέραν του δικαιούχου να προκαλέσει τη 

διαγραφή του σήματος;

 

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να αιτηθεί και να επιτύχει 

τη διαγραφή καταχωρισμένου σήματος. Η αίτηση κατατίθεται ενώπιον 

της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και μπορεί να αφορά λόγους ακυ-

ρότητας ή λόγους έκπτωσης του δικαιούχου του σήματος.

8.2.2. Υπάρχουν εξαιρέσεις ή περιορισμοί στο δικαίωμα αίτησης 

διαγραφής;

 

Ναι. Τα επιμελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών ή μέλη της μπο-

ρούν να υποβάλουν αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας μόνο στις περι-

πτώσεις απόλυτης ακυρότητας του σήματος ή στην περίπτωση που 

συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού από τη χρήση αυτού, ιδί-

ως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των 

προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

Επιπλέον, λόγοι σχετικής ακυρότητας οι οποίοι είχαν προβληθεί κατά 

τη διαδικασία καταχώρισης του σήματος και κρίθηκαν κατ’ αντιδικίαν 

με το δικαιούχο από τη ΔΕΣ ή τα διοικητικά δικαστήρια, δεν μπορούν 

να αποτελέσουν τη βάση αίτησης διαγραφής του σήματος από τον ίδιο 

αιτούντα που είχε προβάλει τους αυτούς λόγους στην ανακοπή επί της 

δήλωσης καταχώρισης ή στην παρέμβαση επί της προσφυγής ή στην 

προσφυγή επί απόφασης της ΔΕΣ.
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8.2.1. Διαγραφή λόγω έκπτωσης

 

8.2.1.1. Ποιοί μπορεί να αποτελέσουν λόγους  έκπτωσης του δικαιούχου 

από το δικαίωμά του στο σήμα;

 

Η μη χρήση επί πέντε έτη, η κοινοχρησία και η παραπλάνηση του κατα-

ναλωτή, συνιστούν λόγους μερικής ή ολικής έκπτωσης του δικαιούχου 

από το δικαίωμά του στο σήμα.

8.2.1.2. Υπάρχουν εξαιρέσεις από τους λόγους έκπτωσης του 

δικαιούχου;

 

Ναι. Στην περίπτωση που προβαλλόμενος λόγος έκπτωσης είναι η μη 

ουσιαστική χρήση του σήματος για χρονικό διάστημα πέντε ετών, το 

σήμα δεν διαγράφεται:

• αν ο δικαιούχος αποδείξει ότι η μη χρήση αυτού οφείλεται σε εύλογη 

αιτία ή

• αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της πενταετίας μη 

χρήσης του από την καταχώριση του σήματος και της υποβολής της 

αίτησης έκπτωσης, ο δικαιούχος προβεί σε έναρξη της ουσιαστικής 

χρήσης ή

• αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της πενταετίας 

που έχει παύσει η χρήση του σήματος και της υποβολής της αίτησης 

έκπτωσης, ο δικαιούχος προβεί σε επανάληψη της ουσιαστικής χρή-

σης.

8.2.1.3. Μπορεί δηλαδή ο δικαιούχος να αρχίσει να χρησιμοποιεί το 

σήμα του προκειμένου να αποφύγει τη διαγραφή;

 

Όχι. Εκτός και αν είχε ξεκινήσει ήδη τις προπαρασκευαστικές για τη 

χρήση ενέργειες εντός τριμήνου πριν την κατάθεση της αίτησης έκ-

πτωσης και πριν πληροφορηθεί ότι ο τρίτος θα κατέθετε αίτηση έκ-

πτωσης.

άρ.160 παρ.1

άρ.160 παρ.3

άρ.160 παρ.3
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Ως χρήση σήματος θεωρείται η χρήση εκείνη που στοχεύει στην από-

κτηση μεριδίου αγοράς. Έτσι, μικρή και περιορισμένη έκταση χρήσης 

συνήθως δεν θα αρκεί για να αποτρέψει τη διαγραφή του σήματος λόγω 

μη χρήσης.

8.2.1.4. Μπορεί να κατατεθεί αίτηση έκπτωσης για μη χρήση πριν τη 

συμπλήρωση πενταετίας; 

 

Ναι, αλλά οι συνέπειες από την κατάθεση της αίτησης έκπτωσης θα 

αρχίσουν να τρέχουν κατόπιν της συμπλήρωσης της πενταετίας. 

8.2.1.5. Μπορεί να ασκηθεί αίτηση έκπτωσης για μη χρήση αν η 

επιχείρηση για τα προϊόντα της οποίας είχε καταχωρισθεί το σήμα 

έπαυσε να λειτουργεί από πενταετίας;

 

Αν η παύση λειτουργίας της επιχείρησης συνεπάγεται και μη χρήση του 

σήματος τότε μπορεί να υπάγεται στο λόγο έκπτωσης λόγω διακοπής 

χρήσης του σήματος από πενταετίας. Αν όμως το σήμα εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται, π.χ. λόγω μεταβίβασης ή παραχώρησης άδειας χρή-

σης, τότε δεν μπορεί να διαγραφεί με μόνο το λόγο παύσης λειτουργί-

ας της επιχείρησης.

8.2.1.6. Εκπίπτει ο δικαιούχος του σήματος αν το χρησιμοποιεί για 

μέρος μόνο των προϊόντων για τα οποία έχει καταχωρισθεί;

 

Αν ο λόγος έκπτωσης αφορά μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών 

για τα οποία έχει καταχωρισθεί, ο δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος 

των δικαιωμάτων του μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

8.2.1.7. Πότε διαγράφεται το σήμα λόγω έκπτωσης;

 

Τα αποτελέσματα της απόφασης διαγραφής του σήματος λόγω έκπτω-

σης αρχίζουν από την ημερομηνία που η απόφαση κατέστη τελεσίδικη. 

Όσο υπάρχει εκκρεμοδικία το σήμα εξακολουθεί να υφίσταται. Η τε-

άρ. 160 παρ.3

άρ.160 παρ.2

άρ.160 παρ.4

και 5
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λεσίδικη αυτή απόφαση περί διαγραφής του σήματος λόγω έκπτωσης 

εγγράφεται στο μητρώο σημάτων με αποτέλεσμα τη διαγραφή του. 

8.2.1.8. Τί πρέπει να κάνει ο αιτών τη διαγραφή και κάθε 

ενδιαφερόμενος μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επ’ αυτής;

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει στην Υπηρεσία Σημάτων 

την απόφαση διαγραφής και πιστοποιητικό μη άσκησης ενδίκων μέσων 

κατά αυτής. Αν η διαγραφή έγινε με απόφαση της ΔΕΣ ο ενδιαφερόμε-

νος προσκομίζει μόνο βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου από 

την οποία να προκύπτει ότι δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά της σχετι-

κής απόφασης εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

Μετά την προσκόμιση των εγγράφων αυτών, η Υπηρεσία Σημάτων ση-

μειώνει επί του σήματος τον αριθμό της απόφασης διαγραφής και ότι 

αυτό διαγράφηκε.

8.2.1.9. Μπορεί να ασκηθεί δήλωση διαίρεσης του σήματος, ενώ 

εκκρεμεί η διαδικασία αίτησης έκπτωσης;

 

Όχι. Αν η σχετική απόφαση επί της αίτησης έκπτωσης δεν έχει κατα-

στεί τελεσίδικη ή η διαδικασία δεν έχει περαιωθεί κατ’ άλλο τρόπο 

είναι απαράδεκτη δήλωση διαίρεσης που έχει ως αποτέλεσμα τη δι-

αίρεση των προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της 

αίτησης έκπτωσης.

8.2.1.10. Όσο εκκρεμεί η διαδικασία διαγραφής του σήματος λόγω 

έκπτωσης, μπορεί να ασκήθει αγωγή για αποζημίωση ή έγκληση;

 

Η διαδικασία διαγραφής δεν κωλύει άλλες δικαστικές ενέργειες.

άρ.130 παρ.3
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8.2.2. Διαγραφή λόγω ακυρότητας

 

8.2.2.1. Ποιοί είναι οι λόγοι διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας;

 

Είναι οι απόλυτοι και σχετικοί λόγοι ακυρότητας που αναφέρονται 

ανωτέρω. Αν δηλαδή το σήμα καταχωρίσθηκε κατά παράβαση των δι-

ατάξεων των άρθρων 123 και 124, κηρύσσεται άκυρο και διαγράφεται 

κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον.

8.2.2.2. Ποιά είναι η προθεσμία άσκησης της αίτησης διαγραφής του 

σήματος λόγω ακυρότητας;

 

Η αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας κατ’ άρθρο 161 ασκείται εντός 

προθεσμίας πέντε ετών από την καταχώριση του σήματος.

 

Εξαίρεση αποτελεί ο λόγος κατάθεσης του σήματος κατά παρέκκλιση 

των αρχών της καλής πίστης ή λόγω κακόπιστης κατάθεσης, όπου δεν 

υφίσταται προθεσμία προσβολής αλλά μπορεί να ασκηθεί αίτηση δια-

γραφής για τους λόγους αυτούς οποτεδήποτε, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προστασίας του σήματος.

8.2.2.3. Τί συμβαίνει αν το σήμα μου έχει καταχωριστεί για 

περισσότερα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και ως προς ένα ή κάποια από 

αυτά συντρέχει λόγος ακυρότητας;

 

Αν ο λόγος ακυρότητας αφορά μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσι-

ών για τα οποία έχει καταχωρισθεί, το σήμα κηρύσσεται άκυρο μόνο 

για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

8.2.2.4. Αν το σήμα μου απέκτησε μεταγενέστερα διακριτική ικανότητα 

λόγω της χρήσης του, μπορεί να ακυρωθεί για έλλειψη διακριτικής 

ικανότητας;

 

Όχι. Αν κατά το χρόνο άσκησης της αίτησης διαγραφής λόγω ακυρότη-

άρ.161 παρ.1, 

άρ.123, 124

άρ.162 παρ.4

άρ.161 παρ.2

άρ.161 παρ.3
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τας, έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του, δεν 

υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας και δεν διαγράφεται.

8.2.2.5. Κηρύσσεται άκυρο ελληνικό σήμα το οποίο έχει χρησιμεύσει 

για την αναγνώριση αρχαιότητας σήματος της ΕΕ;

Ναι. Σε ακυρότητα υπόκειται και εθνικό σήμα για το οποίο έχει γίνει 

δεκτή από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας αίτηση αρ-

χαιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του Κανονισμού 207/2009/

ΕΚ του Συμβουλίου και μάλιστα, ακόμη κι αν έχει προηγηθεί παραίτηση 

από το προγενέστερο σήμα ή μη ανανέωση της προστασίας του.

 

8.2.2.6. Πότε διαγράφεται το σήμα λόγω ακυρότητας;

 

Τα αποτελέσματα της απόφασης περί διαγραφής σήματος λόγω ακυ-

ρότητας αρχίζουν από την ημερομηνία που αυτή κατέστη τελεσίδικη.  

Η τελεσίδικη αυτή απόφαση εγγράφεται στο μητρώο σημάτων και το 

σήμα διαγράφεται από αυτό.

8.2.2.7. Τι πρέπει να κάνει ο αιτών τη διαγραφή λόγω ακυρότητας και 

κάθε ενδιαφερόμενος μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επ’ 

αυτής;

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει στην Υπηρεσία Σημάτων 

την απόφαση διαγραφής και πιστοποιητικό μη άσκησης ενδίκων μέσων 

κατά αυτής. Αν η διαγραφή έγινε με απόφαση της ΔΕΣ ο ενδιαφερό-

μενος προσκομίζει μόνο βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου από 

την οποία να προκύπτει ότι δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά της σχετικής 

απόφασης εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

 

Μετά την προσκόμιση των εγγράφων αυτών, η Υπηρεσία Σημάτων ση-

μειώνει επί του σήματος τον αριθμό της απόφασης διαγραφής και ότι 

αυτό διαγράφηκε.

 

άρ.161 παρ.4

άρ.161 παρ.5

και 6
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8.2.2.8. Μπορεί να ασκηθεί δήλωση διαίρεσης του σήματος, ενώ 

εκκρεμεί η διαδικασία αίτησης κήρυξης ακυρότητας;

 

Όχι. Αν η σχετική απόφαση επί της αίτησης ακυρότητας δεν έχει κα-

ταστεί τελεσίδικη ή η διαδικασία δεν έχει περαιωθεί κατ’ άλλο τρόπο 

είναι απαράδεκτη δήλωση διαίρεσης που έχει ως αποτέλεσμα τη δι-

αίρεση των προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της 

αίτησης ακυρότητας της καταχώρισης.

 

8.2.2.9.  Όσο εκκρεμεί η διαδικασία διαγραφής του σήματος λόγω ακυ-

ρότητας, μπορεί να ασκηθεί αγωγή για αποζημίωση ή έγκληση; 

Η διαδικασία διαγραφής σήματος δεν κωλύει την άσκηση αγωγής για 

αποζημίωση ή έγκλησης.

άρ.130 παρ.3
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9.1. Μπορεί να προσβληθεί απόφαση της ΔΕΣ;

 

Ναι. Οι αποφάσεις της ΔΕΣ υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του αρμό-

διου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

 

9.2. Ποιά είναι η προθεσμία της προσφυγής;

 

Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών, που αρχίζει 

από την κοινοποίηση της απόφασης της ΔΕΣ.

9.3. Μπορεί να ζητηθεί αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης 

απόφασης;

 

Δεν χρειάζεται διότι με την κατάθεση της προσφυγής αναστέλλεται 

αυτοδικαίως η εκτέλεση.

9.4. Πρέπει να γνωστοποιηθεί η άσκηση της προσφυγής μου και στους 

διαδίκους κατά τη διαδικασία ενώπιον της ΔΕΣ;

 

Ναι. Με ποινή απαραδέκτου της προσφυγής ο προσφεύγων πρέπει να 

κλητεύσει τους διαδίκους ενώπιον της ΔΕΣ για να ασκήσουν παρέμβαση.

9.5. Ποιά η συνέπεια από τη μη άσκηση παρέμβασης επί της προσφυγής 

στα διοικητικά δικαστήρια από τους διαδίκους ενώπιον της ΔΕΣ;

 

Εάν όσοι είχαν καταστεί διάδικοι στη διαδικασία ενώπιον της ΔΕΣ, πα-

ρότι κλήθηκαν νομίμως να ασκήσουν παρέμβαση επί της προσφυγής 

ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, δεν παρενέβησαν, χάνουν το δι-

καίωμά τους να ασκήσουν ανακοπή.

Σε περίπτωση που η μη άσκηση παρέμβασης, παρά τη νόμιμη κλήτευσή 

τους από τον προσφεύγοντα, οφείλεται σε ανωτέρα βία, αυτοί δεν χάν-

ουν το δικαίωμά τους να ασκήσουν ανακοπή.

άρ.146 παρ.1

άρ.146 παρ.1

άρ.146 παρ.2

άρ.146 παρ.3

9. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣ



Οδηγός Εμπορικών Σημάτων 2017 Το σήμα ως εμπράγματο δικαίωμα

58

10.1. Μεταβίβαση σήματος            

 

10.1.1. Μπορεί να γίνει μεταβίβαση του σήματος ή της αίτησης 

κατάθεσης;

 

Ναι. Το δικαίωμα στο σήμα και στην αίτηση κατάθεσης είναι μεταβιβα-

στό εν ζωή ή αιτία θανάτου και μπορεί να αφορά είτε στο σύνολο είτε 

σε μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί 

ή κατατεθεί αίτηση.

                                                                                                              

10.1.2. Η μεταβίβαση σήματος μπορεί να γίνει και ανεξάρτητα από τη 

μεταβίβαση της επιχείρησης;

 

Η μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της συνεπάγεται και τη με-

ταβίβαση του σήματος. Εξαίρεση θεσπίζεται σε περίπτωση αντίθετης 

συμφωνίας ή αν αυτό προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις. Πάντως 

το σήμα μπορεί να μεταβιβασθεί και ανεξάρτητα από την επιχείρηση.

10.1.3. Πότε συντελείται η μεταβίβαση ενός σήματος;

 

Η μεταβίβαση του σήματος συντελείται με τη σύναψη της σχετικής έγ-

γραφης συμφωνίας. Όμως η μεταβίβαση έχει ισχύ έναντι τρίτων μόνο 

μετά την καταχώρισή της στο μητρώο σημάτων.

10.1.4. Μπορεί να μεταβιβασθεί σήμα ενώ είναι εκκρεμής η διαδικασία 

καταχώρισής του;

 

Ναι. Μπορεί να μεταβιβασθεί σήμα κατά το χρονικό διάστημα που η 

υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων ή της Διοι-

κητικής Επιτροπής Σημάτων ή των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρί-

ων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο μεταβιβάζων δικαιούται να 

ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση.

 

άρ.131 παρ.1

άρ.131 παρ.1, 2

άρ.131 παρ.3

άρ.131 παρ.4

10. ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
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άρ.131 παρ.5

άρ.131 παρ.5

άρ.132 παρ.1

10.1.5. Τί γίνεται σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκκρεμοδικίας 

επί καταχώρισης σήματος μεταβιβασθεί στον καταθέτη προγενέστερο 

σήμα που κωλύει την καταχώριση αυτού;

 

Εάν καταθέτης σήματος του οποίου η κατάθεση κωλύεται λόγω ύπαρ-

ξης προγενέστερου σήματος αποκτήσει με μεταβίβαση το προγενέ-

στερο αυτό σήμα τότε αίρεται αυτοδικαίως ο λόγος που κώλυε την 

καταχώριση.

10.1.6. Μέχρι ποιο σημείο εκκρεμοδικίας της υπόθεσης μπορεί να 

αρθεί αυτοδικαίως το κώλυμα με τη μεταβίβαση του προγενέστερου 

σήματος;

 

Μέχρι και την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου συζήτηση της υπό-

θεσης. Η μεταβίβαση ισχύει από τη στιγμή της καταχώρισής της στο 

μητρώο σημάτων και το δικαστήριο δεσμεύεται να λάβει υπόψη του 

τη μεταβίβαση αυτή και τη μη ύπαρξη του λόγου που έως τώρα κώλυε 

την καταχώριση, με μόνη την προσκόμιση αντιγράφου της μερίδας του 

σήματος όπου σημειώνεται η μεταβίβαση.

10.2. Παραχώρηση άδειας χρήσης

10.2.1. Μπορώ να επιτρέψω σε τρίτο να χρησιμοποιεί το σήμα μου;

 

Ναι. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης εθνικού ή διεθνούς σήματος 

με ισχύ στην Ελλάδα. Απαιτείται η ενημέρωση του μητρώου σημάτων 

για την παραχώρηση χρήσης είτε με δήλωση του δικαιούχου είτε με 

εξουσιοδότηση του αδειούχου από το δικαιούχο.

10.2.2. Θα πρέπει η άδεια χρήσης να αφορά όλα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που καλύπτει το σήμα;

 

Εξαρτάται από τους όρους που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη.  άρ.132 παρ.1
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Επιτρέπεται να συμφωνηθεί η άδεια χρήσης για μέρος ή για το σύνολο 

των καλυπτόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

10.2.3. Μπορεί να συμφωνηθεί άδεια χρήσης για ορισμένες μόνο 

γεωγραφικές περιοχές;

 

Ναι. Η άδεια επιτρέπεται να συμφωνηθεί για το σύνολο ή για τμήμα της 

ελληνικής επικράτειας.

10.2.4. Τί ισχύ έχει μία σύμβαση άδειας χρήσης σήματος η οποία δεν 

καταχωρίσθηκε σύμφωνα με τους όρους του νόμου;

 

Είναι νόμιμη και αναπτύσσει τα αποτελέσματά της μόνο μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών.

10.2.5. Αν παραχωρηθεί άδεια χρήσης σήματος σε τρίτο, θα μπορεί να 

το χρησιμοποιεί και ο δικαιούχος του;

 

Εξαρτάται από τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας. Επιτρέπεται 

να συμφωνηθεί αποκλειστική ή μη χρήση του σήματος από τον τρίτο.

10.2.6. Μπορεί ο αδειούχος χρήσης να παραχωρήσει με τη σειρά του 

υποάδεια χρήσης σε τρίτους;

 

Εξαρτάται από τη μεταξύ των μερών συμφωνία. Επιτρέπεται να συμ-

φωνηθεί δικαίωμα του αδειούχου να παραχωρεί περαιτέρω άδειες 

χρήσης του σήματος με την ίδια διαδικασία παραχώρησης άδειας χρή-

σης.

10.2.7. Προστατεύεται ο αδειούχος σε περίπτωση προσβολής του 

σήματος;

 

Ναι. Μπορεί να ασκήσει αυτοτελώς τις αξιώσεις επί προσβολής σήμα-

τος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη συναίνεση του δι-

 άρ.132 παρ.1

 άρ.132 παρ.1

 άρ.132 παρ.3

άρ.132 παρ.4

παρ.5
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 άρ.132 παρ.4

καιούχου. Μπορεί επίσης να ασκήσει παρέμβαση κατά του προσβολέα 

και να διεκδικήσει ως κύριος διάδικος την αποκατάσταση της ζημιάς 

που ο ίδιος υπέστη.

10.2.8. Προστατεύεται ο αδειούχος σε περίπτωση προσβολής του 

σήματος και απραγίας του δικαιούχου να ασκήσει τις αξιώσεις του;

 

Ναι. Υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• να είναι αποκλειστικός αδειούχος,

• ο δικαιούχος να έχει ειδοποιηθεί για την προσβολή,

• να έχει παρέλθει εύλογος χρόνος από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε ο 

δικαιούχος και να μην έχει ασκήσει τις αξιώσεις του.

Τότε μπορεί να ασκήσει αυτοτελώς τις αξιώσεις του ο αποκλειστικός 

αδειούχος χωρίς προηγούμενη συναίνεση του δικαιούχου.

 

10.2.9. Έχει υποχρεώσεις ο αδειούχος απέναντι στο δικαιούχο;

 

Ναι. Οι υποχρεώσεις του προέρχονται από την τήρηση των διατάξεων 

της μεταξύ τους σύμβασης παραχώρησης της άδειας χρήσης, η οποία 

μπορεί να προβλέπει και να ρυθμίζει:

• τη διάρκεια της άδειας,

• τη μορφή με την οποία μπορεί, σύμφωνα με την καταχώριση, να χρη-

σιμοποιηθεί το σήμα,

• το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες έχει παρα-

χωρηθεί η άδεια,

• την περιοχή μέσα στην οποία επιτρέπεται η χρήση του σήματος,

• την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των υπηρεσιών που 

παρέχει ο αδειούχος.

10.2.10. Προστατεύεται ο δικαιούχος σε περίπτωση παραβίασης από τον 

αδειούχο των διατάξεων της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης;

 

Ναι. Μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει το σήμα και 

κατά του αδειούχου.
 άρ.132 παρ.2

 άρ.132 παρ.2
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10.2.11. Πώς λύεται η παραχώρηση;

 

Η παραχώρηση μπορεί να λυθεί είτε με δήλωση του δικαιούχου περί 

λήξεως της παραχώρησης χρήσης, η οποία δήλωση επιφέρει αυτοδίκαι 

η διαγραφή της άδειας από το μητρώο των σημάτων, είτε με έγγραφη 

λύση που εγγράφεται στο βιβλίο σημάτων.

10.2.12. Μπορεί τρίτος να αιτηθεί τη λήξη της παραχώρησης άδειας 

χρήσης;

 

Δεν αναφέρεται στο νόμο αν μπορεί πλέον και τρίτος να αιτηθεί τη 

λήξη της παραχώρησης, αλλά δεδομένου ότι προβλέπεται δυνατότητα 

διαγραφής του σήματος λόγω έκπτωσης του δικαιούχου ή ακυρότητας 

του σήματος, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι για τους ίδιους λόγους 

μπορεί και τρίτος να αιτηθεί τη λήξη της παραχώρησης και να πετύχει 

τη διαγραφή αυτής από το μητρώο σημάτων.

10.2.13. Μπορεί να τροποποιηθεί η συμφωνία παραχώρησης άδειας 

χρήσης;

 

Ναι. Απαιτείται επίσης εγγραφή της τροποποίησης στο βιβλίο σημά-

των.

10.2.14. Μπορεί ο δικαιούχος ενώ έχει παραχωρήσει άδεια/ες χρήσης 

να παραιτηθεί του δικαιώματός του στο σήμα;

 

Ναι. Αλλά θα πρέπει στη δήλωση παραίτησης να αποδεικνύει ότι προ-

ηγουμένως έχει πληροφορήσει τους αδειούχους για αυτή του την πρό-

θεση. Αλλιώς, η δήλωση είναι απαράδεκτη.

άρ.132 παρ.7

και 6

άρ.132 παρ.6

άρ.159 παρ.3
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10.3. Εμπράγματα δικαιώματα - Αναγκαστική εκτέλεση - Πτώχευση

10.3.1. Μπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί 

του σήματος;

 

Ναι, μπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα.

10.3.2. Μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση επί του σήματος;

 

Ναι. Το σήμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέ-

λεσης.

10.3.3. Ποιά η τύχη του σήματος σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης 

του δικαιούχου;

 

Το σήμα ανήκει στην πτωχευτική περιουσία και μπορεί να εκποιηθεί  

με εγγραφή της πράξης αυτής στο μητρώο σημάτων.

10.3.4. Ποιός νομιμοποιείται να κάνει αίτηση για την εκποίηση του 

σήματος σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης;

 

Πέραν των πιστωτών, την εκποίηση του σήματος μπορεί να αιτηθεί ο 

σύνδικος.

10.3.5. Μπορεί να εκποιηθεί το σήμα αν αποτελείται από το όνομα 

του πτωχεύσαντος;

 

Κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται.

άρ.133 παρ.1

άρ.133 παρ.2

άρ.133 παρ.4

άρ.133 παρ.4
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10.4. Το δικαίωμα διαίρεσης

10.4.1. Υπάρχει δυνατότητα διαίρεσης σήματος;

 

Ναι. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήματος μπορεί να διαιρέσει τη δήλω-

ση κατάθεσης ή την καταχώριση σήματος, δηλώνοντας ότι ένα τμήμα 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην αρχική 

δήλωση ή καταχώριση θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας ή περισσοτέ-

ρων τμηματικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων.

 

Πρόκειται για πολύ σημαντική δυνατότητα, που διευκολύνει τόσο την 

μερική μεταβίβαση σήματος για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, 

όσο και οριστική καταχώριση ή προστασία μέρους του σήματος, όταν 

αμφισβητείται για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

10.4.2. Ποιά η χρονική προτεραιότητα της αποσπώμενης καταχώρισης 

ή δήλωσης;

 

Η χρονική προτεραιότητα κάθε τμηματικής δήλωσης κατάθεσης ή κα-

ταχώρισης ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αρχικής δήλωσης. Δεν 

υπάρχει, δηλαδή, οποιαδήποτε απώλεια χρονικής προτεραιότητας.

 

10.4.3. Μπορεί ένα διακρινόμενο προϊόν ή υπηρεσία να περιλαμβάνεται 

και στην αρχική και στην αποσπώμενη καταχώριση ή δήλωση;

 

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της δήλωσης διαίρεσης δεν επιτρέπεται 

να αλληλεπικαλύπτονται με εκείνα που παραμένουν στην αρχική ή τμη-

ματική δήλωση κατάθεσης ή καταχώριση.

10.4.4. Ποιά η τύχη της αποσπώμενης καταχώρισης ή δήλωσης αν έχει 

προηγηθεί ένδικο μέσο κατά αυτής;

 

Ο νόμος ορίζει ότι αν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της δήλωσης κατά-

θεσης ή αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά της καταχώρισης και η 

άρ.130

άρ.130 παρ.2

άρ.130

άρ.130 παρ.3
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σχετική απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη ή η διαδικασία δεν έχει 

περαιωθεί κατ’ άλλον τρόπο, είναι απαράδεκτη δήλωση διαίρεσης που 

έχει ως αποτέλεσμα τη διαίρεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 

αποτελούν αντικείμενο της ανακοπής ή της αίτησης έκπτωσης ή ακυ-

ρότητας της καταχώρισης.
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11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΑ

11.1. Ποιά δικαιώματα παρέχει το καταχωρισμένο σήμα;

 

Η καταχώριση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαί-

ωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα χρήσης του, το δικαίωμα να το επιθέ-

τει στα προϊόντα τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να το επιθέτει στα περικαλύμματα και τις 

συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμο-

λόγια, τους τιμοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφημί-

σεις και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά 

ή οπτικοακουστικά μέσα.

 

Ως χρήση του σήματος θεωρείται επίσης:

 

α) η χρήση του σήματος που γίνεται υπό μορφή που διαφέρει ως προς 

τα στοιχεία του, τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρα-

κτήρα αυτού, μπορεί δηλαδή ο δικαιούχος να παραλλάσσει το σήμα 

στη χρήση του. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή καθώς ουσιώδεις 

παραλλαγές μπορεί να αλλοιώσουν το σήμα σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο 

καταναλωτής ή αντισυμβαλλόμενος να μην αναγνωρίζει ότι πρόκειται 

για την ίδια ένδειξη. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάποιος ανταγωνιστής 

μπορεί να ισχυριστεί ότι ο δικαιούχος έχει πλέον εγκαταλείψει τη χρή-

ση του και άρα ο δικαιούχος πρέπει να εκπέσει από τα δικαιώματά του 

στο σήμα και αυτό να διαγραφεί. Συνεπώς, καλό είναι ο δικαιούχος να 

καταθέτει το σήμα που χρησιμοποιεί και να χρησιμοποιεί το σήμα όπως 

το έχει καταθέσει,

 

β) η επίθεση του σήματος σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους στην 

Ελλάδα με προορισμό αποκλειστικά την εξαγωγή,

 

γ) η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου, καθώς και 

η χρήση συλλογικού σήματος από τα δικαιούμενα πρόσωπα.

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις για το τί συνιστά χρήση του σήματος έχουν 

ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της διαδικασίας έκπτωσης του δικαιού-

χου από τα δικαιώματά του στο σήμα λόγω μη χρήσης και στην απόδει-

άρ.125

άρ.125 παρ.2
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ξη για το αν ο δικαιούχος έχει προβεί σε χρήση του σήματός του ή όχι στο 

πλαίσιο ένστασης μη χρήσης στη διαδικασία ανακοπής.

 

Ορθώς απαλείφθηκε από το νέο νόμο σημάτων η πρόβλεψη του προϊ-

σχύσαντος αρ. 19 ν. 2239/1994, η οποία όριζε ότι η χρήση του σήματος 

έπρεπε καταρχήν να γίνεται σε «ίδια» προϊόντα του δικαιούχου. Εφόσον 

ο δικαιούχος μπορούσε να διαθέτει ελεύθερα το σήμα ως περιουσιακό 

του αγαθό, μια τέτοια πρόβλεψη ήταν περιττή. Ολοκληρώθηκε έτσι η 

πλήρης αποσύνδεση του σήματος από την επιχείρηση του δικαιούχου.

 

11.2. Ποιές εξουσίες παρέχει το δικαίωμα στο σήμα στο δικαιούχο του;

 

Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να 

χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς την άδειά του:

α) σημείο ταυτόσημο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζο-

νται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρισθεί,

β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το 

σήμα και της ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που 

καλύπτονται από το σήμα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, περιλαμβανομέ-

νου και του κινδύνου συσχέτισης,

γ) σημείο ταυτόσημο ή παρόμοιο με το σήμα που έχει αποκτήσει φήμη 

και η χρησιμοποίηση του σημείου θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη 

αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προ-

γενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη 

αυτού, ανεξάρτητα αν το σημείο προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή 

υπηρεσίες που ομοιάζουν με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του προγενέ-

στερου σήματος.

Πρόκειται για πανομοιότυπη διατύπωση με αυτή των σχετικών λόγων 

απαραδέκτου του άρθρου 124 παρ. 1.

άρ.125 παρ.3



Οδηγός Εμπορικών Σημάτων 2017 Δικαιώματα από το καταχωρισμένο σήμα

68

Συνοπτικά, η διάταξη του άρθρου 125 παρ. 3 απαγορεύει σε οποιονδή-

ποτε τρίτο να χρησιμοποιεί χωρίς άδεια του δικαιούχου το ίδιο το σήμα 

ή ένδειξη που προκαλεί κίνδυνο σύγχυσης του μέσου καταναλωτή. Επί-

σης προβλέπει προστασία των σημάτων φήμης ακόμα και χωρίς να 

υπάρχει ομοιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που διακρίνει, χωρίς 

να απαιτεί τη συνδρομή κινδύνου σύγχυσης.

Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται επίσης να απαγορεύει σε κάθε 

τρίτο:

 

α) την απλή διέλευση παραποιημένων ή απομιμητικών προϊόντων μέσα 

από την ελληνική επικράτεια με προορισμό άλλη χώρα ή την εισαγωγή 

με σκοπό την επανεξαγωγή. Πρόκειται για ρύθμιση που δεν συναντού-

σαμε στο προϊσχύσαν δίκαιο και έχει σκοπό την επέκταση της προστα-

σίας του δικαιούχου στις περιπτώσεις διαμετακόμισης (transit), αλλά 

και στις περιπτώσεις αποθήκευσης των εμπορευμάτων με σκοπό την 

εξαγωγή σε άλλες χώρες,

 

β) την επίθεση του σήματος σε γνήσια προϊόντα παραγωγής του που 

προόριζε να κυκλοφορήσει ως ανώνυμα,

 

γ) την αφαίρεση του σήματος από γνήσια προϊόντα και τη διάθεσή τους 

στην αγορά ως ανώνυμων ή με άλλο σήμα.

11.5. Ποιά η έννοια των όρων «παραποίηση», «απομίμηση» και ποιά η 

σχέση τους με την έννοια του «κινδύνου σύγχυσης»;

 

Η παραποίηση και η απομίμηση ήταν οι παραδοσιακές έννοιες του δικαί-

ου των σημάτων, οι οποίες είχαν εμφιλοχωρήσει και στο ν. 2239/1994, 

παρά το γεγονός ότι η Οδηγία 89/104 δεν τις περιελάμβανε. Οι έννοιες 

αυτές συναντώνται ακόμα και σήμερα σε μελέτες, δικαστικές αποφά-

σεις και άλλα νομικά κείμενα. Ουσιαστικά παραποίηση υπάρχει στην 

περίπτωση που τα σήματα και τα προϊόντα/υπηρεσίες είναι πανομοιό-

τυπα, ενώ απομίμηση όταν είναι απλώς όμοια.  

άρ.125 παρ.4
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Πάντως, ο νέος νόμος σημάτων δεν περιλαμβάνει τις έννοιες αυτές 

παρά μόνο στη διάταξη του άρθρου 125 παρ. 4, σύμφωνα με την οποία ο 

δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγορεύει σε κάθε τρίτο την απλή 

διέλευση παραποιημένων ή απομιμητικών προϊόντων μέσα από την ελ-

ληνική επικράτεια με προορισμό άλλη χώρα ή την εισαγωγή με σκοπό 

την επανεξαγωγή, προφανώς διότι οι έννοιες αυτές συναντώνται στον 

Κανονισμό (ΕΚ) 1383/2003 για την προστασία των δικαιώματων διανο-

ητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές, αλλά και στον Κανονι-

σμό (ΕΕ) 608/2013 που τον αντικατέστησε.
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12.1. Αγωγές άρσης προσβολής και παράλειψης στο μέλλον και 

αποζημίωσης

12.1.1. Πώς μπορεί να προστατευτεί αστικά ο δικαιούχος του σήματος;

 

O δικαιούχος του σήματος μπορεί να ασκήσει αγωγή για άρση της προ-

σβολής και παράλειψή της στο μέλλον και να ζητήσει αποζημίωση 

κατά όποιου προσβάλλει το σήμα του

12.1.2.  Τί μπορεί να ζητήσει ο δικαιούχος του σήματος με την αγωγή 

για άρση της προσβολής;

 

Με την αγωγή για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος μπορεί να ζη-

τήσει μεταξύ άλλων:

α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι 

προσβάλλουν το δικαίωμα επί του σήματος και, εφόσον απαιτείται, 

των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στην προσβολή,

β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σήματος ή του διακριτικού γνω-

ρίσματος ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, την οριστική απομάκρυνση 

των εμπορευμάτων που φέρουν το προσβάλλον σημείο από το εμπόριο.

Εδώ ο νομοθέτης παραλείπει να επαναλάβει τη ρύθμιση του προϊσχύ-

σαντος νόμου, που όριζε ότι η αφαίρεση του προσβάλλοντος σήματος 

διατασσόταν εφόσον η απομιμητική ένδειξη δεν ήταν πανομοιότυπη με 

το σήμα, προβλέποντας έτσι μια ακόμα κύρωση,

γ) την καταστροφή αυτών.

 

Το δικαστήριο διατάσσει εκτέλεση των μέτρων αυτών με έξοδα του 

προσβάλλοντος το σήμα, εκτός αν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το 

αντίθετο. Εξαίρεση αποτελεί η εκτέλεση μέτρων κατά ενδιάμεσου 

προσώπου, η οποία γίνεται πάντα με έξοδα του δικαιούχου.

Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για 

άρ.150  παρ.1

άρ.150  παρ.2

12.  Η ΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

άρ.150  παρ.3
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άρ.150  παρ.4

κάθε παράβαση χρηματική ποινή 3.000 έως 10.000 ευρώ υπέρ του δι-

καιούχου καθώς και προσωπική κράτηση μέχρι ένα έτος.

12.1.3. Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να σωρεύσει περισσότερες 

βάσεις προστασίας;

 

Ναι. Εφόσον επί του καταχωρισμένου σήματος ο δικαιούχος μπορεί να 

θεμελιώσει περισσότερα δικαιώματα, π.χ. πνευματικό έργο με βάση το 

νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διακριτικό γνώρισμα με βάση το 

νόμο περί αθεμίτου ανταγωνισμού ή βιομηχανικό σχέδιο με βάση το 

σχετικό προεδρικό διάταγμα. Εξαρτάται από το αν συντρέχουν σε κάθε 

περίπτωση οι προϋποθέσεις προστασίας που θέτουν οι σχετικοί νόμοι.

12.1.4. Μπορεί  να εναχθεί  ενδιάμεσο πρόσωπο, οι υπηρεσίες του  

οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιωμάτων;

 

Ο νόμος ορίζει ότι ο δικαιούχος του σήματος έχει και κατά ενδιάμεσου, 

οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή 

δικαιωμάτων (π.χ. του μεταφορέα των εμπορευμάτων), το δικαίωμα να 

ζητήσει άρση της προσβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, η εκτέ-

λεση των μέτρων που θα διατάξει το δικαστήριο θα πρέπει να γίνει με 

έξοδα του δικαιούχου.

 

12.1.5. Πρέπει να αποδειχθεί υπαιτιότητα του τρίτου για να ευδοκιμήσει 

η αγωγή του δικαιούχου για άρση της προσβολής και παράλειψη στο 

μέλλον ή/και αποζημίωση;

 

Από το νόμο η ευθύνη του τρίτου είναι αντικειμενική. Συνεπώς, ο τρί-

τος δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια για την ύπαρξη του δικαιώματος 

του δικαιούχου, ώστε να μην καταδικαστεί σε άρση της προσβολής και 

παράλειψή της στο μέλλον.

 

άρ.150  παρ.5
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Σε αποζημίωση και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης υποχρεούται, 

όμως, καταρχήν, μόνο όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο σήμα (βλέπε 

παρακάτω).

 

12.1.6. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση σε περίπτωση προσβολής 

σήματος;

 

Ο προϊσχύσας νόμος 2239/1994 δεν προέβλεπε κανόνες υπολογισμού 

της αποζημίωσης σε περιπτώσεις προσβολής σήματος. Για το λόγο 

αυτό, ο υπολογισμός της αποζημίωσης σε τέτοιου είδους υποθέσεις 

ήταν έργο εξαιρετικά δυσχερές, καθώς έπρεπε να υπολογιστεί με τρό-

πο συγκεκριμένο η ζημία από την προσβολή του σήματος και η σχετική 

αγωγή συνήθως απορριπτόταν.  Πιθανότερη ήταν η επιδίκαση χρηματι-

κής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, εφόσον βέβαια συνέτρεχαν οι 

όροι των άρθρων 914 επ. Αστικού Κώδικα.

 

Ο ισχύων νόμος προβλέπει κανόνες αποζημίωσης, οι οποίοι βεβαίως 

τέθηκαν προς διευκόλυνση και δεν περιορίζουν ούτε το δικαιούχο του 

σήματος από τα δικαιώματα που του παρέχουν οι γενικές διατάξεις, 

ούτε το δικαστήριο από την επιδίκαση μεγαλύτερης ή μικρότερης απο-

ζημίωσης. Συγκεκριμένα:

 

(α) Υπολογισμός αποζημίωσης με βάση το καταβαλλόμενο ποσό για πα-

ραχώρηση άδειας χρήσης.  Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 

150, η αποζημίωση μπορεί να υπολογισθεί και με βάση το ποσό το οποίο 

θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώματα ή λοιπές αμοιβές, αν 

είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από το δικαιούχο. Ασφαλώς, το ποιό θα 

μπορούσε να είναι αυτό το ποσό χρήζει απόδειξης, όχι πάντα εύκολο αν 

ο δικαιούχος του σήματος δεν έχει παραχωρήσει άλλες άδειες χρήσης 

αντί τιμήματος ή δεν υπάρχει συνήθης αμοιβή στην αγορά.

 

(β) Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαιτιότητας του προσβολέα αποδίδεται 

η ωφέλεια ή το κέρδος του προσβολέα. Σύμφωνα με την παράγραφο 8 

του άρθρου 150, αν δεν υπάρχει υπαιτιότητα του υπόχρεου ο δικαιού-

άρ.150 παρ.6, 7, 8
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χος μπορεί να αξιώσει είτε το ποσό κατά το οποίο ο υπόχρεος ωφε-

λήθηκε από την εκμετάλλευση του σήματος χωρίς τη συγκατάθεσή 

του, είτε την απόδοση του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόμισε από την 

εκμετάλλευση αυτή.

(γ) Κριτήρια προσδιορισμού αποζημίωσης. Σύμφωνα με την παράγρα-

φο 7 του άρθρου 150, το δικαστήριο κατά τον προσδιορισμό της αποζη-

μίωσης λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, τις αρνητικές οικονομικές 

επιπτώσεις καθώς και την απώλεια κερδών που υφίσταται ο δικαιού-

χος και τα τυχόν οφέλη που αποκόμισε ο προσβάλλων το σήμα.

12.1.7. Ποιό δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει τις σχετικές αγωγές;

 

Οι σχετικές αγωγές ασκούνται, ανεξαρτήτως ποσού, ενώπιον του αρ-

μόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου που δικάζει κατά την τακτική δια-

δικασία. Αν με το ίδιο δικόγραφο ασκούνται και άλλες αξιώσεις (π.χ. 

από το νόμο περί αθεμίτου ανταγωνισμού), οι αγωγές μπορεί να εισά-

γονται και στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

12.1.8. Σε τί χρονικούς περιορισμούς υπόκεινται τα δικαιώματα από 

το σήμα;

 

Η αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται μετά πενταετία από το τέ-

λος του έτους κατά το οποίο έγινε το πρώτον η προσβολή. Επί διακο-

πής της παραγραφής νέα παραγραφή αρχίζει από τη λήξη του έτους 

στο οποίο συνέπεσε το πέρας της διακοπής.

 

Περαιτέρω, ο νόμος προβλέπει ότι ο δικαιούχος προγενέστερου σή-

ματος ή άλλου δικαιώματος δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη 

χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος για τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό χρησιμοποιήθηκε, εφόσον ανέχθηκε 

εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε συνε-

χών ετών (εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με 

κακή πίστη).

άρ.150 παρ.9

και 10

άρ.150 παρ.9

Απώλεια

δικαιώματος

λόγω ανοχής

άρ.127 παρ.1
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Συνοπτικά, θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

 

Η αξίωση για άρση και παράλειψη της προσβολής κατά μεταγενέστε-

ρου μη καταχωρισμένου σήματος παραγράφεται σε είκοσι έτη.

Η αξίωση για άρση και παράλειψη της προσβολής κατά μεταγενέστε-

ρου καταχωρισμένου σήματος δεν μπορεί να ασκηθεί αν ο δικαιούχος 

ανέχθηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέ-

ντε συνεχών ετών.

Η αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται σε κάθε περίπτωση σε πέντε 

έτη από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε το πρώτον η προσβολή 

του σήματος (όχι από τότε που έμαθε την προσβολή ο δικαιούχος).

 

12.1.9. Δεσμεύονται τα πολιτικά δικαστήρια από τις αποφάσεις της 

ΔΕΣ και των διοικητικών δικαστηρίων;

Ο νόμος ορίζει ότι οι αποφάσεις της ΔΕΣ, κατά των οποίων δεν χωρεί 

προσφυγή και οι τελεσίδικες αποφάσεις των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων είναι υποχρεωτικές για τα πολιτικά δικαστήρια και κάθε 

άλλη αρχή.

 

Συνεπώς, αν έχει κριθεί τελεσίδικα κατά τη διαδικασία καταχώρισης 

ότι το σήμα Α προκαλεί κίνδυνο σύγχυσης με το σήμα Β, τα πολιτικά 

δικαστήρια δεσμεύονται από την κρίση αυτή στην ενώπιόν τους διαδι-

κασία.

 

12.1.10. Ποιός έχει το αποδεικτικό βάρος στις αγωγές με βάση το νόμο 

περί σημάτων;

 

Το αποδεικτικό βάρος φέρει ο δικαιούχος του σήματος που προσβάλ-

λεται και εγείρει την αγωγή. Εκείνος πρέπει να αποδείξει τη συνδρομή 

των προϋποθέσεων του νόμου για τη χορήγηση της προστασίας.

άρ.158 παρ.2

άρ.150 παρ.11
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Στην περίπτωση, όμως, που πρόκειται για πανομοιότυπο σήμα, καθώς 

και για σήμα που διαφέρει ως προς τα στοιχεία που δεν μεταβάλλουν 

το διακριτικό του χαρακτήρα, ο νόμος διευκολύνει το δικαιούχο και 

προβλέπει ότι για την πλήρη απόδειξη της προσβολής αρκεί μόνο η 

προσκόμιση του πιστοποιητικού καταχώρισης του προσβαλλόμενου 

σήματος.

12.1.11. Δημοσιεύεται η απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου στον 

τύπο;

 

Ο παλαιότερος νόμος περί σημάτων δεν προέβλεπε τη δυνατότητα 

των πολιτικών δικαστηρίων να διατάσσουν τη δημοσίευση περίλη-

ψης της απόφασης στον τύπο και η δυνατότητα αυτή δινόταν μόνο 

με το νόμο περί αθεμίτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914) όποτε δηλαδή 

σωρεύονταν οι δύο βάσεις προστασίας.

Πλέον ο νέος νόμος προβλέπει ότι ύστερα από αίτηση του δικαιούχου 

του σήματος, οι αποφάσεις αστικών δικαστηρίων επί υποθέσεων ση-

μάτων μπορεί να διατάσσουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση 

των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, καθώς και την ανάρτηση 

της απόφασης, την πλήρη ή μερική δημοσίευσή της στα μέσα μαζι-

κής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο, με δαπάνες του προσβάλλοντος το 

σήμα. Το δικαστήριο αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο πληροφόρη-

σης τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

 

Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα μέτρα δημοσιοποίησης της από-

φασης δεν εκτελεσθούν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της 

απόφασης.

άρ.157
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12.2. Απόδειξη

 

12.2.1. Μπορεί ο δικαιούχος σήματος να επικαλεστεί αποδεικτικά 

στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου;

 

Ο δικαστής, μετά από αίτηση του δικαιούχου του σήματος, μπορεί να 

διατάξει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται 

και βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, έχοντας προσκομίσει 

ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και επαρκή προς στήριξη 

των ισχυρισμών του περί προσβολής του σήματος. Η ύπαρξη ικανής 

ποσότητας προϊόντων με το προσβαλλόμενο σήμα θεωρείται βάσιμο 

αποδεικτικό στοιχείο.

12.2.2.  Μπορεί ο δικαιούχος σήματος να ζητήσει την κοινοποίηση 

τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που 

βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου;

 

Ναι. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κοινοποίηση αυτών των 

στοιχείων μετά από αίτηση του δικαιούχου του σήματος. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να συντρέχει προσβολή του σήματος σε εμπορική 

κλίμακα.

12.2.3. Μπορεί ο δικαιούχος σήματος να αξιώσει την παροχή πλη-

ροφοριών από τον αντίδικο ή τρίτο πρόσωπο;

 

Το Δικαστήριο ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου του 

σήματος που υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο 

δίκης ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί και πριν από την ορισμένη δικά-

σιμο, να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την 

προέλευση και τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή της παροχής 

των υπηρεσιών που προσβάλλουν το σήμα.

 

Το ίδιο μπορεί να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώ-

άρ.151 παρ.2

άρ.151 παρ.4

άρ.151 παρ.1
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που, το οποίο: α) βρέθηκε να κατέχει παράνομα τα εμπορεύματα σε 

εμπορική κλίμακα, β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρε-

σίες σε εμπορική κλίμακα, γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε σε εμπορική 

κλίμακα υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή σήματος ή δ) 

ευλόγως υποδείχθηκε από πρόσωπο των τριών προηγούμενων περι-

πτώσεων ως ενεργά εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανο-

μή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών που παράγονται 

ή προσφέρονται σε εμπορική κλίμακα.

 

Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι πληροφορίες που ελήφθησαν σύμφωνα με 

την προβλεπόμενη στις διατάξεις αυτές διαδικασία δεν επιτρέπεται 

να χρησιμοποιηθούν για την ποινική δίωξη του υπόχρεου προς πληρο-

φόρηση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 151, τα πρόσωπα που αναφέρο-

νται στα άρθρα 401 και 402 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δικαιούνται 

να αρνηθούν να παράσχουν τις αιτούμενες πληροφορίες.

12.2.4. Τί είδους πληροφορίες μπορεί να ζητήσει ο δικαιούχος του 

σήματος από τους αντιδίκους του;

 

Οι πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει ο δικαιούχος του σήματος πε-

ριλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται:

 

α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευ-

αστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών χονδρε-

μπόρων και των εμπόρων λιανικής,

β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, 

παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμη-

μα που αφορά στα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

άρ.151 παρ.5

αρ.151 παρ.10



Οδηγός Εμπορικών Σημάτων 2017 Η αστική προστασία του δικαιούχου του σήματος

78

12.2.5. Προβλέπεται προστασία των εμπιστευτικών και άλλων 

ευαίσθητων πληροφοριών που θα παράσχει ο υπόχρεος ή περισσότερα 

δικαιώματα για τον δικαιούχο του σήματος;

 

Ο νόμος ορίζει ότι το δικαστήριο, κατ’ αίτηση του υπόχρεου προς παρο-

χή πληροφοριών, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσει 

την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

 

Περαιτέρω, ο νόμος ορίζει ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών γί-

νεται με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων οι οποίες α) παρέχουν στο 

δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης, β) διέπουν τη χρήση, 

στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που 

γνωστοποιούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4 και του άρθρου 151, 

γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ενη-

μέρωσης ή δ) διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πη-

γών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 151, τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στα άρθρα 401 και 402 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 

δικαιούνται να αρνηθούν να παράσχουν τις αιτούμενες πληροφορίες.

 

12.2.6.  Ποιά η κύρωση αν ο αντίδικος δεν κοινοποιήσει τα αποδεικτικά 

στοιχεία που διέταξε το δικαστήριο;

 

Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα αποδεικτι-

κά στοιχεία, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που 

ζήτησε την προσκόμιση ή την κοινοποίηση των αποδεικτικών στοι-

χείων θεωρούνται ομολογημένοι. Περαιτέρω, όποιος αδικαιολόγητα 

παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά τις παραγράφους 1 έως 3 του 

άρθρου 151, καταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρη-

ματική ποινή ύψους πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.

άρ.151 παρ.8

άρ.151 παρ.3, 6 

και 7



Οδηγός Εμπορικών Σημάτων 2017 Η αστική προστασία του δικαιούχου του σήματος

79

12.2.7. Ποιά είναι η κύρωση αν ο αντίδικος δεν κοινοποιήσει τις 

πληροφορίες που διέταξε το δικαστήριο ή παράσχει ανακριβείς 

πληροφορίες;

 

Για την περίπτωση μη παροχής πληροφοριών, ο νόμος δεν έχει προβλέ-

ψει κάποια κύρωση. Αν, όμως, ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παρά-

σχει ανακριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαριά αμέλεια, ευθύνε-

ται για τη ζημία που εκ του λόγου τούτου προξένησε.

12.3. Ασφαλιστικά μέτρα

 

12.3.1. Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ζητήσει τη λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων;

 

Ναι. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη της προσβολής μπο-

ρεί να ζητήσει και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

12.3.2. Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ζητήσει συντηρητική 

κατάσχεση των απομιμητικών προϊόντων;

 

Ναι. Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ζητήσει τη συντηρητική 

κατάσχεση ή την προσωρινή απόδοση των εμπορευμάτων με το προ-

σβάλλον διακριτικό γνώρισμα προκειμένου να εμποδιστεί η είσοδος ή 

η κυκλοφορία τους στο δίκτυο εμπορικής διανομής.

12.3.3. Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ζητήσει συντηρητική 

κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του αντιδίκου και δέσμευση 

των λογαριασμών του;

 

Ναι, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) διαπράττονται προσβολές του σήματος σε εμπορική κλίμακα,

β) ο δικαιούχος του σήματος αποδεικνύει την ύπαρξη περιστάσεων 

που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την καταβολή της αποζημίω-

άρ.153 παρ.2

άρ.153 παρ.3

άρ.151 παρ.9

άρ.153 παρ.1



Οδηγός Εμπορικών Σημάτων 2017 Η αστική προστασία του δικαιούχου του σήματος

80

σης που έχει ζητήσει με τακτική αγωγή,

γ) ο δικαιούχος προσκομίζει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 

ότι το σήμα του προσβάλλεται ή επίκειται προσβολή του.

 

Για το σκοπό αυτό μπορεί να ζητά από τον προσβολέα την κοινοποίηση 

τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων ή την προ-

σήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες με τον όρο ότι διασφα-

λίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

 

Προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να λάβει τα ανωτέρω μέτρα μπο-

ρεί να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει κάθε ευλόγως διαθέσι-

μο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηματίσει την πεποίθηση ότι το δικαί-

ωμά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή του.

12.3.4. Ποιό είναι αρμόδιο δικαστήριο για τη λήψη ασφαλιστικών 

μέτρων;

 

Αρμόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων είναι το Μονομελές 

Πρωτοδικείο τόσο της περιφέρειας στην οποία βρίσκονται τα προϊό-

ντα ή παρέχονται οι υπηρεσίες που φέρουν την ένδειξη που προσβάλ-

λει το σήμα, όσο και της περιφέρειας που εδρεύει η επιχείρηση της 

οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες φέρουν το προσβαλλόμενο σήμα.

12.3.5. Μπορώ να ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα εναντίον ενδιαμέσων 

προσώπων; 

Ο νόμος περί σημάτων προβλέπει ότι ο δικαιούχος του σήματος μπο-

ρεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των ενδιαμέσων, οι 

υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή 

του σήματός του.

άρ.153 παρ.7

άρ.153 παρ.8

άρ.153 παρ.5
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άρ.153 παρ.6

12.3.6. Μπορούν να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα χωρίς κλήση του 

αντιδίκου;

 

Ασφαλιστικά μέτρα μπορεί να διαταχθούν και χωρίς προηγούμενη 

ακρόαση του καθού, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε 

ανεπανόρθωτη ζημία στο δικαιούχο του σήματος. Στην πράξη γίνεται 

πάντα κλήση.

 

12.3.7. Δημοσιεύεται η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων στον 

τύπο;

 

Ναι. Εφόσον το ζητήσει ο δικαιούχος του σήματος, οι αποφάσεις αστι-

κών δικαστηρίων επί υποθέσεων σημάτων μπορεί να διατάσσουν τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την 

απόφαση, καθώς και την ανάρτηση της απόφασης, την πλήρη ή μερι-

κή δημοσίευσή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο, με 

δαπάνες του προσβάλλοντος το σήμα. Το δικαστήριο αποφασίζει τον 

προσήκοντα τρόπο πληροφόρησης τηρώντας την αρχή της αναλογικό-

τητας.

Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα μέτρα δημοσιοποίησης της απόφα-

σης δεν εκτελεσθούν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της από-

φασης.

12.3.8. Μπορώ να αιτηθώ τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά τρίτου 

που έχει υποβάλει δήλωση κατάθεσης του επίδικου σήματος;

 

Η δήλωση καταθέσεως σήματος από το πρόσωπο κατά του οποίου 

στρέφεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, δεν εμποδίζει τη λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του, καθώς το δικαίωμα στο σήμα απο-

κτάται με την οριστική καταχώρισή του.

άρ.153 παρ.4

άρ.157
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12.4. Ασφαλιστικά μέτρα - Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών 

στοιχείων

 

12.4.1. Ποιά μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων μπορεί 

να ζητήσει ο δικαιούχος του σήματος;

 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέ-

τρο τη συντηρητική κατάσχεση των παράνομων προϊόντων που κατέ-

χονται από τον καθού και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και των 

εργαλείων που αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προ-

σβολής, εφόσον:

- πιθανολογείται επαρκώς με ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοι-

χεία προσβολή ή επικείμενη προσβολή του σήματος και

- κάθε καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον 

δικαιούχο του σήματος ή υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος καταστρο-

φής των αποδεικτικών στοιχείων.

 

Αντί για συντηρητική κατάσχεση το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει 

την αναλυτική απογραφή των αντικειμένων αυτών καθώς και τη φωτο-

γράφισή τους, τη λήψη δειγμάτων των παράνομων προϊόντων καθώς 

και σχετικών εγγράφων.

12.4.2. Ποιά η χρονική ισχύς των μέτρων προστασίας των αποδεικτι-

κών μέσων;

 

Το δικαστήριο τάσσει υποχρεωτικώς προθεσμία για την άσκηση της 

αγωγής για την κύρια υπόθεση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

τριάντα ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, αίρεται αυτοδικαί-

ως το ασφαλιστικό μέτρο.

12.4.3. Ποιά στοιχεία απαιτούνται ώστε να είναι ορισμένη η αίτηση για 

προστασία αποδεικτικών μέσων;

 

Η αίτηση του δικαιούχου του σήματος δεν απαιτεί λεπτομερή προσδι-

άρ.154 παρ.6

άρ.154 παρ.3

άρ.154 παρ.1
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ορισμό των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά αρκεί ο προσδιορισμός τους 

κατά κατηγορία.

12.4.4. Μπορούν να ληφθούν μέτρα προστασίας των αποδεικτικών 

στοιχείων χωρίς προηγούμενη κλήση του καθού;

 

Το δικαστήριο μπορεί να συζητήσει την αίτηση χωρίς να κλητεύσει εκεί-

νον κατά του οποίου απευθύνεται προσωρινή διαταγή κατά την ΚΠολΔ 

691 παρ. 2.

 

Στην περίπτωση αυτή, ο καθού λαμβάνει γνώση με κοινοποίηση το αργό-

τερο μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση της προσω-

ρινής διαταγής, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που τη συνιστούν 

καθίστανται άκυρες.

12.4.5. Πώς προστατεύονται τα δικαιολογημένα συμφέροντα του καθού;

 

Εφόσον τα μέτρα αυτά είναι πρόσφορα για να θεμελιώσει ο αιτών τις αξι-

ώσεις λόγω προσβολής του σήματος, το δικαστήριο διατάσσει τα ως άνω 

μέτρα διασφαλίζοντας την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

 

Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τα ανωτέρω μέτρα υπό τον 

όρο να δοθεί εγγύηση από τον αιτούντα που καθορίζεται με την απόφασή 

του ή με την προσωρινή διαταγή, προκειμένου να διασφαλισθεί η απο-

κατάσταση της ζημίας που ενδέχεται να υποστεί ο καθού εξ αυτών των 

μέτρων.

Αν τα ανωτέρω ασφαλιστικά μέτρα ανακληθούν ή παύσουν να ισχύουν 

εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπι-

στωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής 

των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος, το δικαστήριο μπορεί να 

καταδικάσει τον αιτούντα, ύστερα από αίτηση του καθού, να καταβάλει σε 

αυτόν πλήρη αποζημίωση για κάθε ζημία.

άρ.154 παρ.1, 4

άρ.154 παρ.2,5,7

άρ.126 παρ.1
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12.5. Περιορισμοί προστασίας του σήματος – Ενστάσεις

 

12.5.1. Μπορεί τρίτος να χρησιμοποιήσει το ίδιο το καταχωρισμένο 

σήμα χωρίς την άδεια του δικαιούχου του;

 

Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, μόνο αν αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου 

να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, ιδίως δε όταν πρό-

κειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση 

αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που 

ισχύουν στη βιομηχανία ή το εμπόριο.

 

Παράδειγμα: Ο Α είναι μηχανικός αυτοκινήτων εξειδικευμένος στα αυ-

τοκίνητα της εταιρίας WMB. O Α μπορεί να χρησιμοποιήσει το σήμα 

της WMB για να ενημερώσει το κοινό για την ειδικότητά του, π.χ. αναρ-

τώντας πινακίδα που να γράφει «Είμαι εξειδικευμένος σε αυτοκίνητα 

WMB». Όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σήμα με τρόπο που να 

δημιουργεί την εντύπωση ότι ανήκει στο επίσημο δίκτυο της εταιρίας.

12.5.2. Μπορεί τρίτος να ισχυριστεί ότι κάνει χρήση του ονόματός 

του, έστω και αν αυτό μοιάζει με καταχωρισμένο σήμα τρίτου;

 

Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα στο δικαιούχο δεν παρεμποδίζει τρί-

τους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές το όνομα, το επώνυμο, την 

επωνυμία και τη διεύθυνσή τους.

12.5.3. Μπορεί να περιοριστεί η χρήση κοινών λέξεων λόγω 

καταχωρισμένου σήματος;

 

Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα στο δικαιούχο δεν παρεμποδίζει 

τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ενδείξεις σχετικές με το 

είδος, την ποιότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευ-

ση, το χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας 

ή άλλα χαρακτηριστικά τους.

άρ.126 παρ.1

άρ.126 παρ.1

άρ.126 παρ.1
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12.5.4. Μπορεί ο δικαιούχος σήματος να στραφεί εναντίον τρίτου που 

χρησιμοποιεί την ίδια ή παρόμοια ένδειξη στις συναλλαγές ήδη πριν 

ακόμα ο δικαιούχος καταθέσει το σήμα του (δικαίωμα προγενέστερης 

τοπικής ισχύος);

 

Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν παρεμποδίζει τρίτους να χρησι-

μοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος 

αν το δικαίωμα αυτό ασκείται στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζε-

ται.

 

Στην περίπτωση αυτή τα δύο σήματα καταρχήν θα συνυπάρξουν.

12.5.5. Μπορεί τρίτος να εισάγει στην Ελλάδα προϊόντα από χώρα 

εκτός ΕΕ (παράλληλες εισαγωγές);

 

Το σήμα παρέχει στο δικαιούχο του την εξουσία να αποφασίζει αυτός 

σε ποια χώρα θα τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά κάθε προϊόν 

που φέρει το σήμα του. Εν προκειμένω, πρέπει να διακρίνουμε δύο πε-

ριπτώσεις:

 

α) αν προμηθεύτηκε τα προϊόντα από χώρα εκτός ΕΕ, ο τρίτος δεν μπο-

ρεί να τα διαθέσει στην ελληνική αγορά, εκτός και αν ο δικαιούχος του 

σήματος έχει διαθέσει τα συγκεκριμένα προϊόντα εντός ΕΕ ή έχει συ-

ναινέσει στην κυκλοφορία τους,

 

β) αν προμηθεύτηκε τα προϊόντα από χώρα εντός ΕΕ ο τρίτος μπορεί να 

τα διαθέσει στην ελληνική αγορά, όπως και στην αγορά κάθε κράτους 

– μέλους. Εξαίρεση υπάρχει αν ο δικαιούχος έχει εύλογη αιτία να αντι-

ταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, 

ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται 

μετά τη διάθεσή της στο εμπόριο.

άρ.126 παρ.2

άρ.128
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12.5.6. Μπορεί τρίτος να αποκρούσει την αγωγή του δικαιούχου 

ισχυριζόμενος ότι χρησιμοποιεί δικό του καταχωρισμένο σήμα;

 

Από το σύστημα των διατάξεων του νόμου περί σημάτων προβλέπεται δι-

καστική προστασία και κατά μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος. 

Συνεπώς, μια τέτοια ένσταση ιδίου δικαιώματος δεν θα είναι από μόνη της 

βάσιμη. Στην πράξη, το αστικό δικαστήριο αναμένει την απόφαση επί της 

αίτησης διαγραφής του μεταγενέστερου σήματος.

 

12.5.7. Μπορεί τρίτος να αποκρούσει την αγωγή του δικαιούχου 

ισχυριζόμενος ότι έχει καταθέσει δήλωση σήματος για την ένδειξη που 

χρησιμοποιεί;

 

Όχι, αφού η δήλωση κατάθεσης σήματος δεν δίνει από μόνη της κανένα δι-

καίωμα στον καταθέτη της.

12.5.8. Μπορεί τρίτος να αμφισβητήσει κατ’ ένσταση το δικαίωμα που 

έχει ο δικαιούχος στο σήμα του;

 

Τα πολιτικά δικαστήρια δεν έχουν καμία αρμοδιότητα όπου ο νόμος ορίζει 

αρμόδια την Υπηρεσία Σημάτων, τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και τα 

Διοικητικά Δικαστήρια. Συνεπώς, τα πολιτικά δικαστήρια δεν μπορούν να 

κρίνουν επί παραδοχής ή απόρριψης δήλωσης σήματος, ανακοπής, αίτησης 

διαγραφής ή να επιλύσουν διαφορές μεταξύ ιδιωτών και Υπηρεσίας Σημά-

των.

 

12.5.9. Αποδυναμώνεται το δικαίωμα στο σήμα λόγω ανοχής;

 

Ο νόμος προβλέπει ότι ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος ή άλλου δι-

καιώματος δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου 

καταχωρισμένου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

αυτό χρησιμοποιήθηκε, εφόσον ανέχθηκε εν γνώσει του τη χρήση του σή-

ματος αυτού για περίοδο πέντε συνεχών ετών (εκτός αν η κατάθεση του 

μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη). 

άρ.158 παρ.1

Απώλεια 

δικαιώματος 

λόγω ανοχής

άρ.127 παρ.1

άρ.153 παρ.6
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13. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

13.1. Τιμωρείται ποινικά η προσβολή σήματος τρίτου;

 

Ναι. Οποιοσδήποτε προσβάλλει εν γνώσει του καταχωρισμένο σήμα 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική 

ποινή τουλάχιστον 6.000 ευρώ.

 

Σε περίπτωση όμως προσβολής σήματος με ίδιο διακριτικό γνώρισμα 

και ταυτότητα ή ομοιότητα προϊόντων, εφόσον το όφελος που επι-

διώχθηκε ή η ζημία που απειλήθηκε από τις πράξεις προσβολής είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη και συντρέχει εκμετάλλευση σε εμπορική κλίμακα ή 

ο υπόχρεος τελεί τις πράξεις αυτές κατ’ επάγγελμα, επιβάλλεται φυ-

λάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 6.000 έως 30.000 

ευρώ.

 

Η απόπειρα τέλεσης των ως άνω πράξεων τιμωρείται με μειωμένη την 

ποινή των ανωτέρω παραγράφων.

13.2. Η ποινική δίωξη ασκείται κατ’ έγκληση ή αυτεπαγγέλτως;

 

Η ποινική δίωξη ασκείται κατ’ έγκληση, εκτός από την περίπτωση της 

προσβολής κρατικών και θρησκευτικών συμβόλων, όπου η ποινική δί-

ωξη ασκείται και αυτεπαγγέλτως.  Πρέπει, λοιπόν, ο παθών να καταθέ-

σει την έγκληση εντός τριών μηνών από τότε που έμαθε την τέλεση 

της πράξης.

 

Προσοχή: Η προσβολή σήματος ενδέχεται να τιμωρείται και με βάση άλ-

λες ποινικές διατάξεις (π.χ. πλαστογραφία, απάτη κλπ), για τις οποίες η 

ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

13.3. Δημοσιεύεται η καταδικαστική απόφαση στον τύπο;

 

Ο νόμος προβλέπει ότι, ύστερα από αίτηση του (πολιτικώς) ενάγοντος 

και με δαπάνες του προσβάλλοντος το σήμα, οι τελεσίδικες αποφάσεις 

ποινικών δικαστηρίων που αφορούν σε υποθέσεις σημάτων μπορεί να 

βλπτ. αναλυτικά 

τις περιπτώσεις 

του άρ.156  παρ.1

 

άρ.156 παρ.2, 3 

και 4

άρ.156 παρ.1

156 παρ.3

άρ.157
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διατάσσουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών 

σχετικά με την απόφαση, καθώς και την ανάρτηση της απόφασης, την 

πλήρη ή μερική δημοσίευσή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο 

διαδίκτυο. Το δικαστήριο αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο πληροφό-

ρησης τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

 

Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα μέτρα δημοσιοποίησης της απόφα-

σης δεν εκτελεσθούν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της από-

φασης.
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14.1. Τί είναι το συλλογικό σήμα;

 

Πρόκειται για σήμα που μπορούν να καταθέσουν συνεταιρισμοί, ενώ-

σεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, 

οι οποίες κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα δικαίου, καθώς 

επίσης νομικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δημοσίου δικαίου, 

για να διακρίνουν την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των 

μελών τους ή τη γεωγραφική τους προέλευση ή το είδος ή την ποιότη-

τα ή και τις ιδιότητές τους.

 

Η χρήση του συλλογικού σήματος γίνεται απαραίτητα με την ένδειξη 

«συλλογικό σήμα».

14.2. Μπορεί το συλλογικό σήμα να αποτελείται από γεωγραφική 

ένδειξη;

 

Ναι. Εφόσον το συλλογικό σήμα αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, 

πρέπει να προβλέπεται στο καταστατικό του νομικού προσώπου ότι 

κάθε πρόσωπο, του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται 

από την ίδια γεωγραφική περιοχή και πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης 

του συλλογικού σήματος, μπορεί να γίνει μέλος του νομικού προσώπου 

και να κάνει χρήση του συλλογικού σήματος.

 

Συλλογικό σήμα που αποτελείται από γεωγραφικές ενδείξεις δεν δίνει 

στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση τέτοιων 

σημείων ή ενδείξεων, ιδίως σε τρίτους που επιτρέπεται να χρησιμο-

ποιούν γεωγραφική ονομασία, με την προϋπόθεση ότι αυτοί τα χρησι-

μοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

14.3. Τί απαιτείται για την κατάθεση συλλογικού σήματος;

 

Πέραν όσων έχουμε ήδη αναφέρει για την κατάθεση των σημάτων, η 

δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήματος πρέπει να συνοδεύεται από 

κανονισμό χρήσης, ο οποίος περιέχει τον τίτλο, την έδρα, το σκοπό, 

άρ.163 παρ.1

και 7

άρ.163 παρ.2

και 3

14. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

άρ.163 παρ.4

και 6
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το ονοματεπώνυμο των νόμιμων εκπροσώπων, ονομαστικό κατάλογο 

των μελών που δικαιούνται τη χρήση, καθώς και τους όρους και κα-

νονισμούς που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των με-

λών σε σχέση με τη χρήση του σήματος από αυτά. Κανονισμός χρήσης 

απαιτείται επίσης και για κάθε τυχόν μεταβολή των στοιχείων αυτών.

 

Για τα συλλογικά σήματα τηρείται ειδικό μητρώο σημάτων, τα δε δι-

καιώματα κατάθεσης και παράτασης της διάρκειας αυτών ορίζονται 

στο πενταπλάσιο των δικαιωμάτων που ισχύουν κάθε φορά για τα 

υπόλοιπα σήματα.

14.4. Ποιός ασκεί τα δικαιώματα επί του συλλογικού σήματος;

 

Η άσκηση των αξιώσεων που απορρέουν από την καταχώριση του 

συλλογικού σήματος ανήκει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο κατα-

στατικό ή τον κανονισμό χρήσης, στο δικαιούχο νομικό πρόσωπο.

14.5. Μπορεί να διαγραφεί συλλογικό σήμα;

 

Διαγραφή του συλλογικού σήματος χωρεί για όλες τις περιπτώσεις 

για τις οποίες διαγράφονται τα σήματα και οι αντίστοιχες διατάξεις 

εφαρμόζονται ανάλογα, όπως και όταν ο δικαιούχος ανέχεται τη χρή-

ση του σήματος κατά τρόπο που αντίκειται στους σκοπούς του συ-

νεταιρισμού, ενώσεως, συλλόγου κλπ, στους όρους και κανονισμούς 

που δηλώθηκαν υπεύθυνα κατά την κατάθεση ή επιφέρει πλάνη στις 

συναλλαγές.

άρ.163 παρ.5

άρ.163 παρ.8
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15. ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

15.1. Κατάθεση διεθνούς σήματος

15.1.1. Τί είναι το διεθνές σήμα;

 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Μαδρίτης, ο δικαιούχος ενός εθνικού σή-

ματος μπορεί, καταθέτοντας μία αίτηση στη WIPO (Word Intellectual 

Property Organization, στα ελληνικά ΠΟΔΙ – Παγκόσμιος Οργανισμός 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας), να καταχωρίσει το σήμα του σε όσες εκ των 

78 χωρών–μελών επιθυμεί.

 

Ο όρος διεθνές σήμα δεν σημαίνει ένα σήμα που είναι καταχωρισμένο 

και προστατεύεται σε όλο τον κόσμο, αλλά ένα σύνολο εθνικών σημά-

των, τόσων όσες είναι οι χώρες–μέλη που έχουν επιλεγεί από το δι-

καιούχο και προϋποθέτει ότι τα σήματα αυτά κρίνονται καταχωρίσιμα 

βάσει της εθνικής νομοθεσίας, σε κάθε χώρα.

15.1.2. Ποιός μπορεί να καταθέσει ένα διεθνές σήμα στην Ελλάδα;

 

Όποιος έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατά-

σταση ή κατοικία στην Ελλάδα ή είναι Έλληνας υπήκοος και έχει κατα-

τεθειμένο ή καταχωρισμένο σήμα στην Ελλάδα, μπορεί να καταθέσει 

διεθνές σήμα στην Ελλάδα και να ορίσει τις χώρες στις οποίες θέλει 

να προωθηθεί.

15.1.3. Τί πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση για κατάθεση διεθνούς 

σήματος;

 

Η αίτηση για διεθνή καταχώριση συμπληρώνεται σε προδιατυπωμένο 

έντυπο και κατατίθεται σε δύο αντίγραφα. Υπογράφεται από τον κατα-

θέτη ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του σύμφωνα με τις έγγραφες οδη-

γίες που το συνοδεύουν. Επίσης κατατίθεται υποχρεωτικά και σε ηλε-

κτρονική μορφή με την προσκομιδή στην αρμόδια Υπηρεσία ψηφιακού 

δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου.

άρ.166 παρ.1

άρ.167
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άρ.166 παρ.2

άρ.168

άρ.169

άρ.169

15.1.4. Μπορεί να κατατεθεί αίτηση για διεθνή καταχώριση στα 

ελληνικά;

 

Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται στη γαλλική ή αγγλική 

γλώσσα.

15.1.5. Πού κατατίθεται η αίτηση για διεθνή καταχώριση;

 

Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημάτων, 

η οποία ελέγχει αν υφίστανται οι προϋποθέσεις κατάθεσης, δίνει σε 

αυτήν αριθμό πρωτοκόλλου και αναγράφει επ’ αυτής την ημερομηνία 

παραλαβής, καθώς και τον αριθμό των συνοδευτικών εγγράφων.

 

Η αίτηση για διεθνή καταχώριση με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα 

διαβιβάζεται στο Διεθνές Γραφείο, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από 

την παραλαβή.

15.1.6. Ποιός είναι αρμόδιος για την καταχώριση;

 

Η καταχώριση της διεθνούς αίτησης πραγματοποιείται από το Δεθνές 

Γραφείο.

15.1.7. Ποιά θεωρείται ως ημερομηνία καταχώρισης του διεθνούς 

σήματος;

 

Ως ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία κατά 

την οποία παρελήφθη η διεθνής αίτηση από την Υπηρεσία Σημάτων, 

υπό τον όρο ότι εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 

παραλαβής το Διεθνές Γραφείο την παρέλαβε σε κανονική και πλήρη 

μορφή. Εάν η αίτηση για διεθνή καταχώριση δεν παραληφθεί εντός 

της προθεσμίας αυτής, η διεθνής καταχώριση θα φέρει ως ημερομη-

νία καταχώρισης την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση παρελήφθη 

από το Διεθνές Γραφείο.
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15.1.8. Πού καταβάλλονται τα οφειλόμενα τέλη για ενέργειες σχετικά 

με διεθνή σήματα;

 

Τα οφειλόμενα τέλη για τη διεθνή καταχώριση ή την ανανέωσή της, κα-

θώς και για κάθε μεταβολή επ’ αυτής, καταβάλλονται απευθείας στο 

Διεθνές Γραφείο.

15.1.9. Ποιά η σχέση του ν. 4072/2012 με τα διεθνή σήματα;

 

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα εθνικά σήματα ισχύουν και για 

τα διεθνή σήματα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.

15.1.10. Ποιά είναι διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης 

στην Ελλάδα και από πότε συντελείται;

 

Για την παροχή προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην ελληνική επι-

κράτεια αρμόδια να αποφασίσει είναι η Υπηρεσία Σημάτων.  Η διεθνής 

καταχώριση και η δήλωση επέκτασης διεθνούς καταχώρισης στην ελ-

ληνική επικράτεια εγγράφονται σε ειδικό έντυπο και αναρτώνται στο 

διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ. Σε περίπτωση αντικατάστασης εθνικού σή-

ματος από διεθνή καταχώριση με ισχύ στην Ελλάδα, τα ουσιαστικά δι-

καιώματα που απορρέουν από το διεθνές σήμα ανατρέχουν στο χρόνο 

καταχώρισης του εθνικού σήματος.

15.2. Ένδικα βοηθήματα

 

15.2.1. Ποιός νομιμοποιείται να εκπροσωπεί το δικαιούχο του 

διεθνούς σήματος στην Ελλάδα;

 

Στις διαδικασίες προσφυγής ενώπιον της ΔΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 

144, ανακοπής, σύμφωνα με το άρθρο 140, και έκπτωσης ή ακυρότητας, 

σύμφωνα με το άρθρο 162, ο δικαιούχος διεθνούς καταχώρισης, ως αι-

άρ.170

άρ.164

άρ.171

άρ.171 παρ.11
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τών ή καθού η αίτηση των παραπάνω ενδίκων βοηθημάτων, πρέπει να 

ορίσει πληρεξούσιο και αντίκλητο δικηγόρο εγκατεστημένο στην ελ-

ληνική επικράτεια, στον οποίο γίνονται και όλες οι κοινοποιήσεις. Το 

ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο εξεταστής καλέσει τον καταθέτη 

να υποβάλει τις παρατηρήσεις του κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 

του άρθρου 139, κοινοποιώντας σε αυτόν προσωρινή άρνηση, σύμφωνα 

με τον Κανόνα 17.1 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου. 

Επί διεθνών σημάτων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 

139 προθεσμία ορίζεται σε τρεις μήνες.

15.2.2. Τί γίνεται σε περίπτωση απουσίας του δικαιούχου διεθνούς 

σήματος από τη διαδικασία ενώπιον της ΔΕΣ;

 

Αν ο αιτών διεθνή καταχώριση ή ο δικαιούχος διεθνούς καταχώρισης 

δεν εκπροσωπηθούν στις διαδικασίες ενώπιον της ΔΕΣ δεν τεκμαίρε-

ται ομολογία και η ΔΕΣ δικάζει σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι.

15.2.3. Τί συμβαίνει αν ασκηθεί ανακοπή κατά διεθνούς σήματος;

 

Αν ασκηθεί ανακοπή κατά αίτησης διεθνούς καταχώρισης, η Υπηρεσία 

Σημάτων κοινοποιεί τα στοιχεία της ανακοπής ως προσωρινή άρνηση 

στο Διεθνές Γραφείο, το οποίο με τη σειρά του τα κοινοποιεί στον κα-

ταθέτη. Ο καταθέτης μπορεί να ορίσει πληρεξούσιο, ο οποίος θα τον 

εκπροσωπήσει στις σχετικές διαδικασίες.

15.2.4. Τί συμβαίνει σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διεθνούς 

καταχώρισης;

 

Αν η αίτηση διεθνούς καταχώρισης απορριφθεί, η Υπηρεσία Σημάτων 

κοινοποιεί την απορριπτική απόφαση στο Διεθνές Γραφείο, το οποίο 

την κοινοποιεί στον καταθέτη. Η κοινοποίηση συνοδεύεται με μετά-

φραση στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα των οικείων διατάξεων του 

ελληνικού νόμου που προβλέπουν την άσκηση προσφυγής. Η προσφυ-

γή ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα ημερών που αρχίζει από την 

άρ.171 παρ.2

άρ.172 παρ.3

άρ.172 παρ.4
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επομένη της κοινοποίησης της προσωρινής άρνησης στο Διεθνές Γρα-

φείο.

15.3. Μετατροπή διεθνούς σήματος σε εθνικό

15.3.1. Μπορεί να γίνει μετατροπή του διεθνούς σήματος σε εθνικό;

 

Αν είτε η βασική αίτηση είτε η βασική καταχώριση, στην οποία στηρί-

ζεται δήλωση διεθνούς σήματος με επέκταση στην Ελλάδα, παύσει να 

ισχύει στη χώρα προέλευσης μέσα σε μία πενταετία από την ημερομη-

νία της διεθνούς καταχώρισης, ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρι-

σης δικαιούται, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία 

που ενεγράφη η παύση ισχύος της στο μητρώο σημάτων του Διεθνούς 

Γραφείου, να ζητήσει τη μετατροπή της σε εθνική αίτηση.

 

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που επέλ-

θει η παύση ισχύος μετά την πάροδο της ως άνω πενταετούς προ-

θεσμίας, με την προϋπόθεση ότι το ένδικο βοήθημα υποβλήθηκε στη 

χώρα προέλευσης μέσα στην πενταετία.

15.3.2. Ποιά είναι η διαδικασία μετατροπής διεθνούς σήματος σε 

εθνικό;

 

Σε περίπτωση μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνική αίτηση, 

ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση μετατροπής στην Υπηρεσία Σημάτων 

που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 των άρ-

θρων 135 και 136, καθώς και από βεβαίωση του Διεθνούς Γραφείου, 

από την οποία να προκύπτουν το σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 

για τις οποίες είχε ζητηθεί η προστασία του διεθνούς σήματος στην 

Ελλάδα, πριν από τη διαγραφή του από το διεθνές μητρώο και η ημε-

ρομηνία διαγραφής του από το διεθνές μητρώο.

 

Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, εφαρμοζομένων αναλογικά των 

άρθρων 135 και 136 και καταχωρίζεται στο οικείο μητρώο σημάτων.

άρ.173 παρ.1

και 2

άρ.173 παρ.3,4,5 

και 6
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Το σήμα εκ μετατροπής καταχωρίζεται χωρίς προέλεγχο, εφόσον έχει 

παρέλθει η προθεσμία του άρθρου 5 παρ. 2γ του Πρωτοκόλλου της 

Μαδρίτης και δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα. Εάν η εν λόγω προθε-

σμία δεν έχει παρέλθει ή εάν έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινή απόρ-

ριψη, η δήλωση μετατροπής εξετάζεται από την Υπηρεσία Σημάτων, 

εφαρμοζομένων αναλογικά των άρθρων 138 και 139. Αν η αίτηση για 

αρχική ή επιγενόμενη επέκταση προστασίας του διεθνούς σήματος 

στην Ελλάδα εκκρεμεί ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων, της Διοικη-

τικής Επιτροπής Σημάτων ή των αρμόδιων δικαστηρίων, η σχετική δι-

αδικασία παύει ή η δίκη καταργείται μετά την υποβολή της αίτησης 

μετατροπής.

 

Μετά την υποβολή της δήλωσης μετατροπής η διεθνής καταχώριση 

διαγράφεται με πράξη της Υπηρεσίας Σημάτων από τα βιβλία διεθνών 

σημάτων.

15.3.3. Πόσο διαρκεί η προστασία του σήματος που προέρχεται από 

μετατροπή διεθνούς σήματος σε εθνικό;

 

Η προστασία σήματος που προέρχεται από μετατροπή διεθνούς κα-

ταχώρισης σε αίτηση εθνικού σήματος διαρκεί για μια δεκαετία, που 

αρχίζει είτε από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης είτε, σε 

περίπτωση μεταγενέστερης επέκτασης διεθνούς σήματος στην Ελλά-

δα, από την ημερομηνία εγγραφής στο Διεθνές Μητρώο της αίτησης 

επέκτασης για την προστασία του διεθνούς σήματος στην Ελλάδα. Για 

την ανανέωση των σημάτων αυτών κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατά-

θεσης της αίτησης στην Υπηρεσία Σημάτων.

15.4. Διαγραφή διεθνούς σήματος

15.4.1. Πώς διαγράφεται ένα διεθνές σήμα;

 

Το δικαίωμα που παρέχει η διεθνής καταχώριση αποσβέννυται με από-

φαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των αρμόδιων Διοικητι-

άρ.173 παρ.7

άρ.174
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κών Δικαστηρίων για τους λόγους για τους οποίους διαγράφεται έναν 

εθνικό σήμα. Όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, η Υπηρεσία Σημά-

των ενημερώνει το Διεθνές Γραφείο με δήλωση.

 

Το δικόγραφο της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας κατά διεθνούς 

σήματος κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος στο διεθνή κατα-

θέτη ή τον αντιπρόσωπό του, όπως εμφαίνεται στο Διεθνές Μητρώο, 

με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπί-

ας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τριάντα ημέρες πριν από την 

ορισθείσα πρώτη συζήτηση, μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξω-

τερικών ή από τον επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή τη γαλλική 

γλώσσα. Εάν έχει ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος στη 

Ελλάδα, η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε 

αυτόν, με δικαστικό επιμελητή, χωρίς μετάφραση. Πρόσθετοι λόγοι 

κοινοποιούνται δέκα ημέρες πριν από την ορισθείσα πρώτη συζήτη-

ση με τον ίδιο τρόπο που ασκείται η αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας 

κατά διεθνούς σήματος. Το αυτό ισχύει και για κοινοποίηση κλήτευ-

σης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή 

προξένου.
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16.1. Τί προστασία παρέχεται στο σήμα της ΕΕ και από πότε;

 

Πλέον των ειδικών προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 207/2009, ο νό-

μος περί σημάτων παρέχει στο σήμα της ΕΕ προστασία ίδια με αυτή 

που παρέχεται στο εθνικό σήμα. Η προστασία που παρέχεται στο σήμα 

της ΕΕ δεν μπορεί να υστερεί από την προστασία που παρέχεται στο 

εθνικό σήμα.

 

Σε περίπτωση που στηρίχθηκε η αρχαιότητα σήματος της ΕΕ σε κα-

ταχωρισμένο εθνικό σήμα, τα ουσιαστικά δικαιώματα που απορρέουν 

από το καταχωρισμένο και σε ισχύ σήμα της ΕΕ ανατρέχουν στο χρόνο 

καταχώρισης του εθνικού σήματος.

16.2. Μπορεί σήμα της ΕΕ να μετατραπεί σε εθνικό;

 

Σε περίπτωση μετατροπής αίτησης σήματος της ΕΕ ή σήματος της ΕΕ 

σε εθνική αίτηση ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση μετατροπής στην 

Υπηρεσία Σημάτων που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητι-

κά κατάθεσης σήματος, καθώς και από μετάφραση της αίτησης μετα-

τροπής και των συνημμένων εγγράφων στην ελληνική γλώσσα.

 

16.3. Μέσα σε ποιά προθεσμία μπορεί να συντελεστεί η μετατροπή;

 

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο μή-

νες και αρχίζει από την ειδοποίηση του καταθέτη ή του δικαιούχου του 

σήματος της ΕΕ ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου στην Ελλάδα που 

αναφέρεται στην αίτηση μετατροπής, από την Υπηρεσία Σημάτων με 

έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής.

16.4. Πώς κατατίθεται το εκ μετατροπής σήμα της ΕΕ;

 

Όταν πρόκειται για κατάθεση σήματος της ΕΕ εκ μετατροπής απαιτεί-

ται, εκτός των ανωτέρω, η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, 

καθώς και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακόλουθων εγγρά-

άρ.175

άρ.176 παρ.1

άρ.176 παρ.2

άρ.176 παρ.3

16. ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ



Οδηγός Εμπορικών Σημάτων 2017 Σήματα της ΕΕ

99

άρ.176 παρ.4

φων: α) της αίτησης σήματος της ΕΕ, β) της αίτησης μετατροπής, γ) του 

εγγράφου του ΓΔΙΕΕ (EUIPO) που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθε-

σης του σήματος της ΕΕ και δ) αν το σήμα της ΕΕ έχει απορριφθεί, την 

απόφαση του ΓΔΙΕΕ από την οποία προκύπτει ο λόγος απόρριψης του 

σήματος της ΕΕ.  Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιο-

λογητικών είναι 2 μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης 

του καταθέτη με έγγραφο της Υπηρεσίας Σημάτων, επί αποδείξει πα-

ραλαβής.

16.5. Από πότε προστατεύεται το σήμα που προέρχεται από μετατρο-

πή σήματος  ΕΕ σε εθνικό;

 

Η προστασία σήματος που προέρχεται από μετατροπή αίτησης σήμα-

τος της ΕΕ ή από μετατροπή σήματος της ΕΕ σε εθνική αίτηση ανατρέ-

χει στην ημερομηνία κατάθεσης του σήματος της ΕΕ ή την ημερομηνία 

προτεραιότητας της αίτησης ή του σήματος της ΕΕ και ενδεχομένως 

την αρχαιότητα εθνικού σήματος που μπορεί να έχει διεκδικηθεί. Για 

την ανανέωση των σημάτων αυτών κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθε-

σης της αίτησης μετατροπής στο ΓΔΙΕΕ.
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17.1. Προστατεύονται με τον παρόντα νόμο οι δικαιούχοι σημάτων 

που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση εκτός Ελλάδας;

 

Ναι.

17.2. Προβλέπεται ειδική προθεσμία προσκόμισης αποδεικτικών για 

την καταχώριση σημάτων με διεκδίκηση προτεραιότητας;

 

Επί σημάτων που κατατίθενται με διεκδίκηση προτεραιότητας σύμ-

φωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Παρισίων (ν. 213/1975), η απόδειξη 

κατάθεσης του σήματος στην αλλοδαπή πολιτεία μπορεί να υποβάλ-

λεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της δήλω-

σης κατάθεσης του σήματος στην ημεδαπή.

 

Για την προστασία στην Ελλάδα απαιτείται, επιπλέον, κατάθεση σύμ-

φωνη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

17.3. Προβλέπεται ειδική προθεσμία προσβολής αποφάσεων της 

Υπηρεσίας Σημάτων ή της ΔΕΣ για δικαιούχους αλλοδαπών σημάτων;

 

Η προθεσμία προσφυγής των αλλοδαπών καταθετών ή δικαιούχων 

σημάτων κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Σημάτων ή της ΔΕΣ 

παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες.

17.4. Τί έγγραφα χρειάζονται για την κατάθεση δήλωσης σήματος 

από δικαιούχο αλλοδαπού σήματος;

 

Για την κατάθεση αρκεί έγγραφη εξουσιοδότηση που περιέχει και δή-

λωση για υπαγωγή στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Η 

δήλωση αυτή μπορεί να αναπληρωθεί και με έγγραφη δήλωση του 

πληρεξουσίου του αιτούντος στην Υπηρεσία Σημάτων.

άρ.177 παρ.1

άρ.177 παρ.2 

και 3

άρ.177 παρ.4

άρ.177 παρ.5

17. ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ
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άρ.177 παρ.6

17.5. Μπορώ να καταθέσω με τη δήλωση συνημμένα έγγραφα στην 

αγγλική;

 

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκομίζονται κατά την κατάθεση σή-

ματος πρέπει να συνοδεύονται και από ελληνική μετάφραση.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΩΝ

(σύμφωνα με το άρθρο 179 παρ.1)

 

Κατάθεση σήματος

Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δέκατη

Κατάθεση σήματος από μετατροπή σήματος της ΕΕ ή διεθνούς

Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη

Κατάθεση σήματος από διαίρεση

Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη

Παράταση προστασίας σήματος

Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη

Αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής ή διεύθυνσης/έδρας

Περιορισμός προϊόντων ή υπηρεσιών

Μεταβίβαση σήματος

Παραχώρηση άδειας χρήσης

Εγγραφή περιορισμών του δικαιώματος κατ’ άρθρο 129, εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων κατ’ άρθρο 133 παράγραφος 1 και εγγραφής 

δικογράφων κατ’ άρθρο 147 παράγραφος 1 εδάφιο β’

Διαβίβαση αίτησης σήματος της ΕΕ

Έλεγχος και διαβίβαση Διεθνούς Αίτησης

Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνές

Κατάθεση ενδίκων μέσων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής 

Επιτροπής Σημάτων

Παράβολο συζήτησης ένδικων μέσων, παρεμβάσεων και αιτήσεων 

ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Έκδοση αντιγράφων σημάτων

Παραίτηση από σήμα 

Αλλαγή πληρεξουσίου ή/και αντικλήτου

 

(κόστος σε ευρώ)

110

20

110

20

110

20

90

20

50

20

90

90

40

15

15

110

70

40

110

1

0

0

Κατάλογος Τελών
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Οδηγός Εμπορικών Σημάτων 2016 Κατάλογος Τελών

*Η καταβολή αποδεικνύεται με την προσκόμιση του σχετικού εξοφλημένου παραβόλου 

του Ελληνικού Δημοσίου από τον ενδιαφερόμενο.

*Η μη καταβολή των κατά περίπτωση τελών της προηγούμενης παραγράφου συνιστά 

λόγο απαραδέκτου.

*Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας μπορεί να αναπροσ-

αρμόζονται τα εκάστοτε υπέρ του Δημοσίου τέλη, που ορίζονται στην προηγούμενη 

παράγραφο.

Παλιοί όροι

κοινοτικό σήμα

δικαστήριο κοινοτικών σημάτων

κοινοτικό συλλογικό σήμα

Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ή Ευρωπαϊκές Κοινότητες

πρόεδρος του Γραφείου

Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο

της εσωτερικής αγοράς 

Νέοι όροι

σήμα της ΕΕ

δικαστήριο σημάτων της ΕΕ

συλλογικό σήμα της ΕΕ

Ένωση

εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου 

ή εκτελεστικός διευθυντής

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/2424
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